


Fontos kérdés a szövetkezetekhez:

M I T A N  A  T Ó B A N ?
A kérdés fontosságát dokumen

tálja az Országos Halászati Felügye
lőség igazgatójának ama rendelke
zése, mely szerint lapunk jelen szá
mát minden szövetkezetnek ingyen 
és bérmentve meg kell küldeni ab
ból a célból, hogy a kérdést ismer
ve az év folyamán, a termelési idény 
utolsó szakaszában — jó feleletet 
adjanak arra.

Nem szorul bővebb magyarázatra, 
hogy a szocialista tervgazdálkodás 
nem nélkülözheti a megfelelő irá
nyítást. A haltenyésztés területén 
így dolgozik a Halgazdasági Tröszt 
központi igazgatósága, így az Ál
lami Gazdasagok Főigazgatósága 
15 696 — illetve 13 462 kh — tógaz
dasági területen.

A termelőszövetkezeti tógazdasá
gok az utóbbi években történt fel
fejlődés folytán (10 000 kh tóterület 
felé haladnak) a húsellátásnak ko
moly tényezőjévé váltak, termelésük 
felsőbb irányítása az OHF feladatát 
képezi. A tógazdasági haltenyésztés
nek egyik alapvető tényezője a ta
vak okszerű népesítése. Az OHF fel
adata ebben a tenyészanyag cél
szerű elosztása.

A termés értékesítése nemkülön
ben lényeges része a gazdálkodás
nak, amiben az OHF szintén segít
séget, támogatást nyújt az ország 
legkülönbözőbb részén fekvő mint
egy 160 tsz-tógazdaságnak.

Miért kell tudni, hogy mi van 
a tóban?

A piaci hal, valamint a saját gaz
daságban felesleges tenyészhal érté
kesítésének megszervezéséről, elosz
tásáról a lehalászásokat megelő
zően kell gondoskodni, így — gon
doljuk — minden tsz vezetősége 
előtt világos a kérdés fontossága. 
Tudni kell az üzemelés kezdetén, 
a tenyészidő alatt is mindenkor, de 
legfőképpen szeptember hó 1-én. 
amikor a várható termést megbe
csüljük.

Felhívásunk lényege tehát, hogy 
minden szövetkezeti tógazdaságban 
idejekorán készüljenek fel a ha
vonta megtartott próbahalászatokra. 
Szerezzék be a kellékeket: csónak, 
dobóháló, mérleg, maradandó jegy
zetfüzet. Ez a jegyzetfüzet legyen 
— mint a halászok — keménykö
tésű, ezt nem visszük be a ladikba, 
hanem .,szárazon tartjuk” a halász
házban vagy irodában. A pontosan 
vezetett adatok hű képet adnak ar
ról, miképpen fejlődtek halaink hó
napról hónapra, milyen volt a tavak 
termelőképessége, mely utóbbit 
mindig a gazdálkodás szintje szabá
lyozza: optimális népesítés, megfe
lelő mennyiségű, jól ellenőrzött ta
karmányozás és trágyázás, valamint 
a tavak tisztántartása. Az évek so
rán gyűjtött adatok nagy segítséget, 
tapasztalatot nyújtanak a további 
munkára.

A próbahalászatok rendszeres 
megtartásával állandóan ismert lesz 
a tenyészidő addigi eredménye és a 
szeptemberi termésbecslés sem fog 
nehézségekbe ütközni. Tudni fogjuk 
azt is, hogy mi lesz a tóban októ
berben.

Néhány szót még arról: mi legyen
Bár „Új Élet” Tsz 
Bikái „Szabadság” Tsz 
Görcsöny „Új Március” Tsz 
Himesháza „Űj Élet” Tsz 
Üjpetre „Petőfi” Tsz 
Bácsbokod „Ezüst Kalász” Tsz 
Csátalja „Új Tavasz” Tsz 
Csávoly „Egyesülés” Tsz 
Hercegszántó „Üj Tavasz” Tsz 
Pálmonostora „Keleti Fény” Tsz 
Mindszent „Lenin” Tsz 
Sándorfalva „Rózsa Ferenc” Tsz 
Enying „Vörös Hajnal” Tsz 
Hajdúszoboszló „Bocskai” Htsz 
Bedegkér „Egyetértés” Tsz 
Bonnya „Zöldmező” Tsz 
Kadarkút „Szabadság” Tsz 
Kisasszond „Csokonai” Tsz 
Mike „Rákóczi” Tsz 
ötvöskónyi „Arany Kalász” Tsz 
Pogányszentpéter „Zöldmező” Tsz 
Hetes „Vikár Béla” Tsz 
Alsónyék „Dózsa” Tsz 
Kocsola „Vörös Csillag” Tsz 
Nagyszokoly „Béke” Tsz 
Paks „Vörös Csillag” Htsz 
Tamási „Üj Élet” Tsz 
Tamási „Vörös Szikra” Tsz 
Tevel „Kossuth” Tsz

Az 1964-ben üzemelt 160 szövet
kezetből több mint 17% már elérte, 
sőt jelentékenyen túlszárnyalta a

E. KULZER az Alig. Fischerei 
Ztg. 1964/23-as számában a halak és 
egyéb víziállatok riasztó zamatanya
gairól szerzett tapasztalatait ismer
teti. A halak, de más víziállatok is 
bizonyos zamatanyagokat bocsáta
nak ki, ha a testük megsérül, ezek 
az anyagok erős riasztó hatásúak és 
arra késztetik a raj tagjait, hogy 
menekülésszerűen 

hagyják el a tett
helyet. Megállapí
tást nyert, hogy a 
halak mellett egyes /mp
vízicsigák is rend- ~ —
kívül érzékenyek a riasztóanya
gokra, ha egy csigát a vízben szét
morzsolnak, a többiek tüstént be
ássák magukat a talajba, hogy védel
met találjanak. A riasztó hatású 
zamatanyagok nemcsak a halak bő
rében keletkeznek sérülések esetén, 
hanem jelen vannak az emberi kéz 
bőrén is, amiből az a gyakorlati ta- 
hasztalat szűrhető le, hogy például a 
varsák kihelyezésénél célszerű azok
hoz minél kevesebbet hozzányúlni, 
hogy ennek van alapja, arra egyes 
amerikai folyóiratok ismertetései 
vallanak, melyek szerint a varsák 
sokkal fogósabbak, ha a halász azo
kat kesztyűben kezeli.

a tóban? Hivatkozunk Ribiánszky 
Miklós az OHF igazgatója lapunk 
cikkében foglalt, a htsz-ekre 
vonatkozó fejtegtéseire. Ha a tsz-ek 
is megszívlelik az ott írottakat, vá
laszuk csak egy lehet: ami elérhető 
a htsz-ekben, az náluk sem lehetet
len. Takarmány bázisuk pl. jóval elő
nyösebb. Fejezzük ki célunkat köny- 
nyen megjegyezhető számokban: 
1965-ben 5 q, 1966-ban 6 q/kh bruttó 
hozamra törekedjünk. Ha netán en
nek lehetőségében bárki is kételked
nék, álljanak itt bizonyítékul az 
1964. évi tényleges eredmények:

13 kh 723 kg/kh
83 kh 469 kg/kh
33 kh 874 kg/kh
15 kh 475 kg/kh
16 kh 560 kg/kh
15 kh 520 kg/kh
5 kh 540 kg/kh
8 kh 530 kg/kh
5 kh 584 kg/kh
6 kh 623 kg/kh

13 kh 533 kg/kh
5 kh 490 kg/kh
27 kh 572 kg/kh

280 kh 540 kg/kh
5 kh 669 kg/kh
6 kh 786 kg/kh

12 kh 462 kg/kh
5 kh 484 kg/kh
9 kh 621 kg/kh
9 kh 593 kg/kh

27 kh 907 kg/kh
tároló 45 kh 492 kg/kh

8 kh 546 kg/kh
21 kh 592 kg/kh
5 kh 618 kg/kh

142 kh 564 kg/kh
14 kh 571 kg/kh
99 kh 571 kg/kh
8 kh 537 kg/kh

kérdéses 5—600 kilogrammos hoza
mot. Tehát lehetséges!

Pöschl Nándor

AZ ALLG. FISCH. ZTG. idei de
cember 1-i számában A. Hutterer 
foglalkozik a tógazdaságokban, de a 
nyílt vizekben is sok kárt okozó 
patkányokkal. Ábrán is bemutatja 
azt a kisméretű 
csapdát, melyet a 
víz fölé nyúló, 
illetve a csatorná
kat átszelő, a pat
kányoknak séta
járdául szolgáló ágakra, lécekre stb. 
telepítenek. A csapdázás rendszere
sítésével sikerült a patkányok sere
gében alapos rendet vágni, bár tel
jes kiirtásukban reménykedni alig 
lehet.

A MÉLYTENGERI HALVILÁG
tanulmányozására, a halászati kuta
tók számára kisméretű, 6,5 méter 
hosszú búvárhajót építenek a Szov
jetunióban. A modern kutató hajó 2 
km mélységig tud lemerülni, s egy 
vízszintes, valamint egy függőleges 
csavar segítségével mintegy 5 cso
mó sebességgel közeledik.
Az új hajó neve: SZEVER—2.
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KGST tengeri halászati konferencia
A Szovjetunió Halipari Miniszté

riuma 1964. november 14. — novem
ber 30-a között Leningrádban ren
dezte meg a II. KGST tengeri halá
szati konferenciát.

A konferencia munkájában részt 
vett a Bolgár Népköztársaság, a 
Lengyel Népköztársaság, a Német 
Demokratikus Köztársaság, a Ro
mán Népköztársaság, a Szovjetunió 
halászati küldöttsége és először 
megfigyelőként hazánk küldöttsége.

A Magyar Népköztársaság kül
döttségének tagjai voltak: az Orszá
gos Tervhivatal részéről: Dr. Ba
logh Béla és Simonyi András, a 
Földművelésügyi Minisztérium ré
széről: Ribiánszky Miklós és Bencze 
Ferenc.

A magyar küldöttség 1964. no
vember 14-én a menetrendszerű 
gyorsvonattal utazott a szovjet fő
városba, majd átszállás után 1964. 
november 16-án a reggeli órákban 
érkezett meg Leningrádba. A lenin- 
grádi pályaudvaron küldöttségün
ket a Szovjetunió Halipari Minisz
tériumának tengeri halászati főigaz
gatója, a leningrádi állami tengeri 
halászati vállalat vezérigazgatója, 
a magyar küldöttség kísérője és a 
szovjet küldöttség sok más tagja fo
gadta.

1964. november 17-én a leningrá
di Juszupov palota márványtermé
ben Kámencev elvtárs, a Szovjet
unió halipari miniszterének elsőhe- 
lyetese nyitotta meg a konferencia 
munkáját.

Üdvözölte a konferenciát a lenin
grádi városi pártbizottság titkára és 
a városi tanács elnöke is. A meg
nyitó ünnepségen részt vettek a 
küldöttségek teljes létszámban, je
len voltak a televízió, rádió és a 
sajtó munkatársai is.

Az elnökség megválasztása után, 
melyben a Magyar Népköztársaság 
részéről Dr. Nagy László vett részt, 
az ülés megkezdte munkáját.

November 17—18-án a konferen
cia teljes ülést tartott, ahol a bol
gár, a lengyel, a német, a román és 
a szovjet küldöttségek részéről elő
adások hangzottak el. Az előadók 
egy része a tengeri halászat szerve
zeti felépítését, más előadók a ha
jóipar feladatait ismertették. A ha
lászattal foglalkozó előadások is
mertették a részt vevő államokban 
a tengeri halászat eredményeit, az 
óceánok és tengerek haltartalékait,

a halászati kutatás feladatait, az 
autonóm halászat és az expedíciós 
halászat közgazdasági értékeléseit, 
a halfeldolgozás módjait és a. kor
szerű halászhálók típusait. Az elő
adásokból leszűrhető volt, hogy a 
tengeri halászat perspektívája az 
expedíciós halászat, ezen belül a tá
voli óceánok haltartalékainak kiak
názása, a hajók által termelt ter
mékeknek külön erre a célra gyár
tott hűtő, szállító hajókkal történő 
hazaszállítása. Az előadások zömé
ből kitűnt, hogy a fő probléma a 
gazdaságos halászó-technika meg
szervezése, a halak helyszíni feldol
gozása, a halászati idő növelése, 
nagy teljesítményű szállítóhajók 
beállítása.

Az előadások másik része a hajó
ipar technikai színvonalával és fel
adataival foglalkozott. Kitűnt, hogy 
a leggazdaságosabban bevált hajó* 
típus a 2—3 ezer tonnás halászhajó. 
Ezek a hajótípusok az óceánok ha
lászatára alkalmasak, technikai be
rendezésük lehetővé teszi napi 60— 
70 tonna hal hűtését, konzerválását, 
zsírrá és lisztté történő feldolgozá
sát. Legénységük 100 fő körül van. 
Üzemanyag utántöltés nélkül 90 
napig tartózkodhatnak az óceáno
kon. Ezek a hajók flottákat alkotva 
halásznak. Modern elektrotechnikai 
berendezésekkel (rádiólokátor, hal
kereső berendezések) vannak fel
szerelve és a legmodernebb típusok 
a trópusokon történő halászatra is

alkalmasak. Az ismertetett hajókat 
a Szovjetunió tengeri halászatában 
a folyamatos termelés biztosítása 
érdekében nagy teljesítményű hűtő
szállító hajók szolgálják ki. Ezek a 
hajók biztosítják a nyílt óceánokon 
dolgozó flották üzemanyag, ivóvíz 
és göngyöleg utánpótlását, valamint 
a halászhajók kész termékeinek be
szállítását hazai kikötőkbe. Jellem
ző az ilyen irányú fejlesztés lehető
ségeire, hogy a Szovjetunióban erre 
a célra ma már 45 ezer tonnás ha
jókat gyártanak, amelyek egyben 
úszó konzervgyárak is és mire a 
hajó hazai kikötőbe ér, a termék a 
kereskedelmi forgalom számára 
azonnal átadható. November 18-án 
tartotta meg Dr. Nagy László elő
adását hazánk állati fehérjeterme
lésének jelenlegi helyzetéről és jö
vő igényéről. November 19-től 24-ig 
a magyar küldöttség tagjai az albi
zottságok munkájában vettek, részt. 
A konferencia november 24-én fe
jezte be munkáját. November 25-től 
a Szovjetunió halipari minisztériu
mának meghívására kikötőket, ten
geri halászati vállalatokat, halász
kolhozokat, konzervüzemeket, hajó
gyárakat tekintettünk meg. Az itt 
szerzett tapasztalatokról a Halászat 
hasábjain más helyen számolunk be.

A küldöttség tapasztalatai és tár
gyalásai alapján megindultak az 
előkészületek hazánk tengeri ha
lászflottájának megszervezésére.

Bencze Ferenc
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Vasszulfid -képződés a lebomló gyökerek mentén

I smeretes, hogy a nyár folyamán le- 
zajló ún. tömeges halpusztuláso

kat a vízréteghe jutó, az iszapban 
képződő mérgező anyagok okozzák. 
Ezeknek az anyagoknak a képző
dését és károkozását a „ Halászat” 
előző számaiban már több alkalom
mal ismertettük. E mérgező anyagok 
káros hatását még fokozza az oxi
génnek kisebb vagy nagyobb mér
vű hiánya.

A téli időszakban, amikor a ta
vakat benépesítő, mérgező vegyüle- 
teket termelő baktériumok tevé
kenysége lecsökken, a mérgezés, a 
tömeges halpusztulás lehetősége 
még mindig fennállhat, de csak az
után, hogy a tó befagyott, amikor 
a vízréteget a légkörtől jégpáncél 
választja el. A jégtakaró kedvezőt
len szerepe két irányú. Egyrészt 
köztudomásúan megakadályozza a 
légköri oxigén behatolását a vízbe, 
másrészt akadályozza a károsító 
gáznemű termékek eltávozását a tó
ból.

Az is ismert, hogy az algák oxi
gén-termelése többé-kevésbé pótol
hatja a jégréteg miatt elmaradó 
légköri oxigént, ha a fotoszintézis
hez elegendő fény jut a vízbe a jé 
gen keresztül.

Abban az esetben, ha a havazás a 
jégtükörre hótakarót borít, a hóré
teg vastagságától függően a vízré
tegbe kerülő fénymennyiséget le
csökkenti. Ilyen körülmények között 
az algák is oxigénfogyasztókká vál
nak, ugyanis az általuk termelt oxi
gén ez esetben jóval kevesebb, mint 
amennyit légzésükhöz elfogyaszta
nak.

Arra vonatkozóan, hogy a befa
gyott és behavazott tavakban meny
nyi ideig bírják a halak az ott kiala
kult állapotot, a vélemények elté
rőek, de ha figyelembe vesszük a 
tényezők nagy számát, amelyek az 
ottani viszonyokra befolyással lehet

nek, máris nem csodálkozunk ezen. 
A 40 napot megjelölő vélemény mel
lett ismeretesek olyan esetek is. 
amikor a halpusztulás közvetlenül 
a befagyás után felléphet és mond
hatni a tó egész állományának ki
pusztulásához vezetett. Ilyen volt 
például a Tatai Halgazdaság Gré- 
bics-taván lezajlott halpusztulás 1961 
—62 évek telén. E halpusztulás kli
matikus körülményeit Veszprémi 
Béla részletesen értékelte és ismer
tette. E halpusztulás felépése előtt 
az évszakhoz képest kedvező volt 
az időjárás, s a hőmérséklet de
cember 10-én hirtelen esett 0 C° 
alá, azonkívül lényeges légnyomás 
csökkenést is tapasztaltak. A hal- 
pusztulás csak ezután lépett fel. A 
téli időszakban ugyanis eddig csak 
olyan tóban tapasztaltak halpusz
tulást, amelynek felszínét már több
kevesebb ideig jég borította.

Téli halpusztulásokat ismertető 
leírásokat több helyen találhatunk 
a szakirodalomban. így a Palicsi- 
tóban lezajlott nagyarányú téli hal- 
pusztulást Daday írásaiból ismer
jük. Az eset az 1892—93 évek telén 
történt, amikor is a Palicsi-tó ke
ményen befagyott. A lékelésről 
megfeledkeztek és a tó gazdag hal
állománya teljesen kipusztult. A 
jég eltűnése után nagy mennyiségű 
partra vetett rothadó, bűzös tetem 
mutatta lezajlott pusztulás nagysá
gát. A tavat a következő évben is
mét benépesítették, aminek ered
ményessége jelentékenyen növelte 
Szabadka város jövedelmét. A Pa
licsi-tó sok tekintetben hasonlít a 
Grébics-tóhoz. Mind a két tó iszapja 
a benne levő vasszulfidlól fekete 
színű. A fekete színű vasszulfid a 
lebomló gyökerek mentén képződik. 
Ebből a vegyületből szabadul fel 
a kénhidrogén, amely részben mint 
légzésméreg, részben mint idegmé
reg károsítja a halakat.

A tél i  —
A kénhidrogén jelenléte és lassú 

oxidációja hozzájárul ahhoz, hogy 
a vízben elnyelt oxigén mennyisége 
lecsökkenjen. A  Grébics-tóban a 
fenékvíz 0,8—1,2 mg oxigént tartal
mazott literenként, tehát a vízben 
nem alakult ki teljes oxigénhiány. 
A kénhidrogén okozta mérgezés és 
az oxigénhiány hatásával kapcso
latosan érdekes megfigyelésre tet
tünk szert. A jég alatt kialakuló 
oxigénhiány és az általa okozott 
fulladás elleni megszokott és álta
lános védekezési mód a lékelés. A 
jégen vágott lék vizében a lék 
megnyitása után hemzsegnek a ha
lak, valósággal fürödnek az oxigén
dús vízben akkor, ha csak az oxi
gént nélkülözték, de mérgező ter
mék hatásától nem szenvedtek. Ez 
a jelenség a Grébics-tó jegén vá
gott lékeknél teljesen elmaradt. A 
kénhidrogén ugyanis miután a lég- 
ző-fermentek mérge, azok működé- * *

A SVÁJCI FISCHEREI 1964. no
vemberi száma terjedelmes cikket 
közöl E. A. Thomas tollából, tárgya: 
mi okozza a tavak és folyók elalgá- 
sodását és miképpen lehet ez ellen 
védekezni? A probléma kettős: meg 
kell akadályozni, hogy a vizekbe 
tisztítatlah és derítetlen szennyvíz 
kerüljön, távol kell tartani minden 
olyan anyagot, mely trágyahatású és 
a növényi plankton szaporodását 
segíti elő. Vannak tavak, melyek 
eutróf jellegűek kizárólag annak kö
vetkeztében, hogy a szennyvizek 
tápanyagokat juttatnak a vizükbe. 
A vizek szanálásához közelebb le
het jutni, ha távoltartják tőlük a 
foszforvegyületeket, illetőleg a fosz
fát-tartalmú szennyvizet kémiai 
úton, alumíniumszulfáttal, vasklo- 
riddal stb. kezelve szabadítják meg a 
foszfát terheléstől. Ez az eljárás a 
gyakorlatban bevált, az eutróf Grei- 
fensee tavat, illetve a belé vezetett 
szennyvizet már három esztendeje 
sikerrel szabadítják meg a foszfátok
tól vasgáliccal kevert ferrikloriddal.

*

k

A TRÓPUSI DÉL-VIETNAM halá
szatáról és halasvizeiről olvashatunk 
érdekes cikket a DFZ 1964/8-as szá
mában. O. Grassi bejárta az ország 
halas vizeit, a legnagyobb tavat, a 
kb. 1000 négyzetmérföldes Tonle- 
Sap-ot, mely az esős időszakban 

kilencszeresére 
duzzad a roppant 
belvíz hatására.
Már régóta folyik 
komplex rizster
mesztés, a rizstáb
lák vizébe egy nekünk egzotikus 
harcsafajt telepítenek, melynek oxi
génigénye annyira alacsony, hogy a 
száraz időszakot az iszapba rejtőzve 
tudja átvészelni. Félméteres átlag
nagyságra nőnek, húsuk ízletes, leha
lászásuk csappanó fedelű kosárral 
történik, melynek kezelésében az 
ottani gyermekek valósággal művé
szek.

r | iü i[ |
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halpusztulásokról

Grébics-tó feneke lecsapolás és kiszáradás után

sét gátolja. Így érthető, hogy a ha
lak nem is érzékelhették az oxi
gén-tartalom lék körüli feldúsulá- 
sát, ezért nem gyülekeztek a lék 
szája körül.

A Grébics-tóban lezajlott hal- 
pusztulást egy másik érdekes jelen
ség is kísérte, ugyanis a tó fene
kén, néhol zöldes-sárga színű fá
tyolra emlékeztető képződmény volt 
látható. Ez a fátyol szorosan ösz- 
szefügg a pusztulást kiváltó kén
hidrogén képződésével.

A kénhidrogént ugyanis a vas- 
szulfid oxidációja révén képződött 
kénsav szabadítja fel és a két ve- 
gyület, a kénsav és a kénhidrogén 
egymásra hatásából kénessav és 
elemi kén képződik. Az utóbbi a 
zöldes-sárga fátyol anyaga, amely 
néha a jégréteg alját is jellemző 
sárgára színezi. Ehhez társult egy 
másik érdekes megfigyelés. Az alsó 
részén sárgára festődött jég ré-

DR. WUNDER PROFESSZOR az 
Alig. Fisch. Ztg. 1964/21-es számá
ban azokról a károkról közölt ta
nulmányt, melyek akkor állanak 
elő, amikor a tógazdaság istállóiból, 
árnyékszékeiből, trágyadombjaiból 
kerülnek szennyvizek a telelőkbe. 
Ezeknek a szennyvizeknek igen ma
gas a szervesanyag tartalmak, erős 
oxigénfogyasztók, úgyhogy a telelők 
halai néha fulladás következtében 
hullanak el. Ha 
azonban a szenny
víz mennyisége 
nem olyan nagy, 
hogy tömegpusz
tulást idézzen elő, 
a benne foglalt 
ammónia magas 
pH érték esetén 
mint idegméreg hat, de nagy kárt 
szenvednek az úszók szövetei, vala
mint a kopoltyúk. Az úszók vérellá
tása csökken, végrészük elhal és 
szaprolegnia burjánzás lép fel. A 
jelenség könnyen megkülönböztet
hető a hideg okozta úszósérüléstől, 
amikor is a hátúszó és a farkúszó 
felső részén lehet károsodást meg
állapítani. Az elrothadt úszók néha 
regenerálódnak, de a kopoltyúk 
erős sérülése többnyire kiheverhe- 
tetlen, általános szepszis lép fel, 
mely elhullással jár. Hasonló tüne
teket észlelni ha a telelőbe erősen 
lúgos vagy ellenkezőleg savas víz 
kerül. Feltétlenül alaposan ki kell 
vizsgálni a megbetegedést és annak 
okát pontosan megállapítani, telje
sen hibás ugyanis holmi nemlétező 
hasvízkóros folyamatra visszavezet
ni az elhullást.

tegben számtalan kb. 1 mm átmé
rőjű buborékot láthattunk, amelyek 
függőleges irányban egymással pár
huzamos füzéreket alkottak. A lég
füzérek képződését széndioxid fel- 
szabadulással magyarázzuk. A tó 
fenekén ugyanis sok a kiszórt 
mészdarab, amely a nyári halpusz
tulások idején mint védőszer került 
oda. Ebből a képződő kénsav szén
dioxidot szabadított fel, amely a 
jégbe fagyott, mert a felszíni jégré
teg távozásának útját állta.
CaC03+ H 2S04 CaS04+ C 0 2 +  H 20

A fenti mérgező folyamatoknak 
természetesen az algák is áldoza
tául esnek és a fenékre ülepednék. 
A tó lecsapolása után az elpusztult 
algákból álló réteg és a rátelepedő fi
nom agyagos réteg jól megfigyelhető.

Az eddigi vizsgálatok eredmé
nyeiből arra következtethetünk, 
hogy télen a kénhidrogén halálos 
dózisa nagyobb, mint nyáron.

Védekezés — megelőzés
Egyre több megfigyelés szól amel

lett, hogy a lékelés a kénhidrogé
nes halpusztulás esetében nem sok 
védelmet jelent; a bajt megelőzni 
kell. A vegyszeres védekezésre mód 
nyílna, de az oxidálószer alkalma
zásának szükségességét a pusztuló 
halak rendszerint már későn jelzik. 
Azonkívül az eljárás még költséges 
és alkalmazásának részletes kidol
gozása csak ezután következik. Ez 
idő szerint járható út tehát a meg
előzés: minden halastavat és hal
lal benépesített víztárolót, amely
nek iszapja ősszel a lehűlés után 
is vasszulfidtól fekete színű, vagy 
sósavval lecseppentve záptojás sza
got áraszt, mindenképpen le kell 
halászni. A lehalászást követő tö
kéletes lecsapolással nemcsak a hal

állományt mentjük meg, hanem a 
tófenék átlevegőztetésével a követ
kező év sikeres haltenyésztésének 
alapfeltételét is biztosítjuk. Sőt, 
amint azt a grébicsi példa is mu
tatta, bizonyos évek eltelte után 
nagyon hasznos egy egész évi szá
razon tartás, mert így az évek so
rán felhalmozódott szerves anyag 
aerob levegős körülmények között 
erőteljesen bomlik le s így a kö
vetkező évi üzemeltetés alatt az 
anaerob viszonyok lassabban ala
kulnak ki, s vontatottabbak a hal
élet szempontjából káros reduktív 
folyamatok.

Dr. Vámos Rezső

Halpusztulás után
(Vámos felvételei)
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A Zuger- üveges ponty ikra-

A Halgazdasági Tröszt tenyésztési 
programja alapján 1964. évben Zu
geres keltetőt létesítettünk a Felső- 
somogymegyei Halgazdaság Buzsáki 
Üzemegységében.

A keltetőház műanyagfólia borí
tással készült. 10 db Zuger-palackot 
faállványra szereltünk és a kikelő 
zsenge porontyok részére 4 db elő
nevelő ládát állítottunk be.

Vízellátására a Zuger-ház feletti 
magaslaton egy 12 m3-es víztartály 
épült, amelyet időnként a malom
árokról szivattyúval töltöttünk fel.

öröm és kétkedés előzte meg a 
Zugeres keltetést az üzemegységben. 
Annyi jót és rosszat hallottunk az 
előző kísérleti keltetésekről, hogy 
magunk is kételkedtünk eredmé
nyességében.

Felszerelési anyaghiányosságok 
miatt késői időpontra tolódott a fe- 
jés és keltetés időszaka. Két napra 
volt szükség a keltetőház, lefolyók, 
csatlakozócsövek stb. elhelyezésére, 
felállítására és üzembe helyezésére. 
Mindezen előkészületek után május 
17-én délután megtörtént az első hi- 
pofizálás, majd 20 óra múlva az első 
fejés is.

Határtalan volt örömünk, hogy a 
legelső hipofizálás és fejés sikeres 
volt. A lefejt ikra kezelését a Hal- 
gazdasági Tröszt által adott utasítás 
alapján végeztük el, és az ikra órá
ról órára dagadt, világosodott, mire 
be kellett rakni a palackba, gyö
nyörű tiszta és áttetsző lett. Mérő
edénnyel mérve, minden palackba 
1,5 liter duzzadt ikrát tettünk. Az 
első fejés eredménye 4,5 liter duz
zadt ikra volt, amelyet egy ikrástól 
nyertünk. A felhasznált hipofízis 
adag 2 db ikrás és 1 db tejes ponty
nál 8 szem volt. A hipofizált pon
tyok átlagsúlya 5 kg volt. A külső 
levegő hőmérséklete 23 C°, keltető
házi hőmérséklet nappal 28—30 C°, 
külső vízhőmérséklet 17 C°, előme
legített ráf oly óvíz hőmérséklete 
19 C°. Ilyen hőmérsékleti adatok 
mellett 5 napra volt szükség az ikra 
keléséhez. Kelés után a palackokból 
az elkészített nevelő ládákba öntöt
tük át a porontyokat. Egy nevelő 
ládába cca 150 000 db került. A kel
tető ládákba elegendő friss fűzfa
gallyat helyeztünk, hogy a zsenge 
porontynak legyen mibe kapaszkod
nia élete első óráiban. Ez nagyon 
hasznos volt, mert szívesen tapadtak 
rá, szinte fekete volt a sok poronty
tól a fűz. A nevelő ládákban az első 
keltetésnél 3 napot töltöttek a po
rontyok, és ez idő után vízzel együtt 
kimertük a ládákból és vízzel telt 
kádakba helyezett ládában szállítot
tuk ki a tavakba.

Külön vízhőmérsékleti mérést és 
kiegyenlítést nem végeztünk. 1 db 
egy kh-as, és egy 8 kh-as tó langyos, 
hínaras szél-vizén öntöttük ki a 
zsenge-ivadékokat (buzsáki 0—II. 
tavakba). A kihelyezés után egy hé
tig nem lehetett fogni belőlük, ké
sőbb azonban megjelentek és bár
merre nyúltunk is a kutatószákkal 
mindenütt bőven fogtunk. Ez újabb 
öröm volt számunkra, hiszen akkor 
már fél sikert könyvelhettünk el. 
örömünket nem is lepleztük, szinte 
félnaponként, később naponként fi
gyeltük eredményünk alakulását.

Négy hét múlva megkezdtük az 
akkor már nagy tömegben jelent
kező zsenge ivadék etetését a dará
lónk által kifújt finom liszttel, úgy
nevezett ciklonporral, amelyet ké
sőbb finom darával váltottunk fel.

Következő fejesünk, illetve kelte

tésünk eredményeképpen 3 liter 
duzzadt ikrából újabb 300 000 db 
porontyot állítottunk elő, amelyet a 
ládás előnevelés után azonnal kihe
lyeztük a buzsáki IV. sz. tóba. Ebből 
azonban egyetlen db sem maradt 
meg, mert feltevésünk szerint a ra
gadozók áldozatává váltak, mivel ez  
csak kényszer ráhelyezés volt egy 
erős kihullás után.

Harmadik fejésünk eredménye
képpen 5 liter duzzadt ikrát állítot
tunk elő és nagyon szép kelési ered
mény után 2 napi ládás előnevelés
sel helyeztük ki a közeli erősen trá
gyázott I. sz. ívótóba. Onnan 4 hét 
múlva, jó tökmag nagyságban ha
lásztuk le és szállítottuk a szélrózsa 
minden irányában, fóliazsákokban y 
oxigéntelítéssel. Egy-egy zsákban- 
5—6000 db-ot szállítottunk. Az így 
elkészített szállítózsákokat még egy 
védőburokkal láttuk el, és igáskocsi- 
val, személykocsival és tehergépko
csival nagyon jó eredménnyel szál
lítottuk 20—40 km-es távolságokra*

Elért eredményeink összefoglalá
sára a mellékelt táblázatokat állítot
tam össze:

1. táblázat

Fejési
időszak

Duzzadt 
. ikra liter

Kikelt 
poronty db

Kihelyezve
tóba

Előne
velésre

Lehalász
va tóból

Tökmag
nagys.

I. 4,5 450 000 450 000 128 000 _
II. 3 300 000 300 000 — — —

III. 4,5 450 000 — 450 000 — 265 000
Összesen 12 1 200 000 750 000 450 000 128 000 265 000

2. táblázat

Tóegységek 
neve száma, 
területe kh.

Kihelyezve L e h a 1 á s z v a

ládás
db

tökmag
db

ládásból tökmagból megmara
dás %-a

db kg db kg ládás tök
magból

Buzsák 89 750 000 60 000 128 000 3250 28 000 1900 17 46,6
Somogysárd 21 — 40 000 — — 23 400 1778. — 58,5
Somogy vár 5,5 — 25 000 — — 15 000 1800 — 60,0
Gárdony 18 — 60 000 . — — 40 000 933 — 66,6
Zár da vár 80 — • 80 000 — — — — — —

Összesen 213,5 750 000 265 000 128 000 3250 106 400 6411 17.0
i

40,1

elérte az üzemegység 1963. évi ösz- 
szes pontyivadék-termésem eredmé
nyét, amely a következőképpen ala- 
kult:

1963. évi teljes ponty ivadék-ter
mése az ü.-e.-nek:

289 000 db, 103,00 q.
1964. évi összes Zugeres kelteté
sem eredménye:

234 00 db, 96,61 q.
A két szám összehasonlításából 

önként kínálkozik a Zugeres keltetés 
tovább folytatása, már csak azért is, 
mert az időjárástól függetlenül bi?s- 
tosítható az ikra elvétele és kelte
tése is biztonságosabb, mint szabad
vízi kelés esetében.

Kalmár Lajos 
üzemegységvezető 

Buzsák, Halgazdaság;

összehasonlítási alapként meg kell 
említenem, hogy az 1964. évi Zuge
res keltetésem eredménye majdnem

A LENGYEL ROCZNIKI NAUK 
ROLNICZYCH 1964 évi második 
kötetében R. Sych írja le érdekes és 
merőben új módszerét, melynek se
gítségével műanyag-lemezbe pré
selve a halpikkelyeket, azok pontos 
és hű lenyomatát nyeri, melyen a 
pikkelyek rajza jobban figyelhető 
meg, mint az eredetin. A préselést 
a fémtechnológiából ismert Brinell 
keménységmérővel végzik, a mű
anyag német cellon (cellulóz-acetát) 
melyet elektromos melegítő szerke
zet lágyít meg annyira, hogy a pré
selés során átvegye a pikkely pon
tos rajzolatát.
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Már a régi korok embere szám
talanszor tapasztalta; hogy a testből 
-elfolyó vérrel az élet is csakhamar 
kialszik. Nem csodálkozhatunk tehát 
azon, hogy a tudomány igen hosszú 
ideig a vért és az életet azonos foga
lomként jelölte meg. Ez az élet szem
pontjából nélkülözhetetlen folyadék 
biológiai ismereteink gyarapodásá
val sem vesztett a neki tulajdonított 
jelentős élettani szerepéből, hisz épp 
a tudomány fejlődése révén vált köz
ismertté, hogy a test minden sejtjé
vel közvetlenül vagy közvetve érint
kezik s így összetételének megvál
tozásával a szervezet normális vagy 
kóros állapotát hűen tükrözi. E té
nyek ismeretében a legkülönbözőbb 
vérvizsgálati módszerek igen hamar 
széles körben elterjedtek és általuk 
halak esetében is értékes adatokat 
nyerhetünk a szervezet állapotára 
vonatkozóan.

Ha egy halat valamelyik nagyobb 
vérér átvágásával elvéreztetünk vagy 
szívéből injekciós fecskendővel vért 
veszünk, azt tapasztaljuk, hogy az 
■csakhamar megalvad. A lebocsátott 
vér bizonyos idő után sötétvörös 
színű, egynemű, rugalmas, rendsze
rint az edény alakját utánzó véral- 
vadék, és halvány szalmasárga színű 
vérsavó formájában két részre jól 
elkülönül. Az előbbi a vér ún. ala
kos elemeit a vörös és fehér vérsej- 
-teket, vérlemezkéket, valamint a vér
alvadáshoz nélkülözhetetlen fehérje
szerű anyagot, a fibrinogént foglalja 
magában, míg az utóbbi a tiszta vér
savó vagy vérszérum. Ebben lelhetők 
üel azok az életfontosságú fehérjék 
amelyekről néhány szót szeretnék ej
teni.

A savó vizsgálatát az össz-fehérje- 
iartalom megállapításával kezdjük, 
s már ez az aránylag egyszerű ref- 
raktométeres eljárás is igen hasznos 
adatokat szolgáltat. Normális körül
mények között ugyanis a ponty vér
savója abszolút értékben 3,2—4 g% 
fehérjét tartalmaz. Ez az érték azon-' 
bán 1,5—4,8 g% között ingadozhat

aszerint, hogy a vizsgált egyed egész
séges vagy beteg-e, táplálkozik-e 
vagy esetleg huzamosabb idő óta 
éhezik. Különösen a telelés vége felé 
a hosszú éhezés hatására csökken
het 2 g% alá az össz-fehérje meny- 
nyisége. Ha azonban a halak nyu
galmát paraziták vagy más külső 
tényezők háborítják, ez az érték az 
1,5 g%-ra is süllyedhet, ami külföldi 
és hazai tapasztalatok alapján az 
egyik leglényegesebb momentum a 
has vízkórra hajlamosító tényezők 
sorában. A betegségek közül külö
nösen a gyulladással járók azok, 
amelyeknél az összfehérje mennyi
sége leggyakrabban negatív irány
ban megváltozik.

A vérsavóban található fehérjéket 
albuminra és globulinokra oszthat
juk fel. Az albumin felelős a szer
vezetben a kolloid ozmózisos nyomás 
állandó szinten való tartásáért. Ter
melése a melegvérű emlősökhöz ha
sonlóan halakban is a májban törté
nik, s így minden olyan behatás, ami 
a máj működését károsítja, csökkenti 
az albumin előállítását. Az alacso
nyabb albumin szint következtében 
a szervezetben vizenyőre való haj
lam alakul ki, majd csakhamar a vi- 
zenyő felhalmozódása testszerte be
következik. A tél vége felé az össz- 
f ehérj én belül legnagyobb mértékben 
az albumin mennyisége csökken, 
míg a globulinok csökkenése ke
vésbé számottevő.

A szervezetben a vérsavó globu- 
linjai is igen jelentős feladatot lát
nak el, de a legnagyobb fontosságot 
az ún. gamma-globulinoknak tulaj
doníthatjuk. Ezek a szérumfehérje 
alkotó részek a hordozói ugyanis az 
ún. ellenanyagoknak. Az egyes be
tegségek kialakulása során a szerve
zetbe rendszerint bekerülnek a kór
okozók fehérjetermészetű anyagcse
retermékei (baktérium-mérgek), vagy 
testanyagai és bizonyos sejtekben 
ellenanyag termelést indítanak meg. 
Az ellenanyagok az ún. immunglo
bulinok többségükben a gamma-

globulinokhoz kapcsolódva a vérben 
halmozódnak fel és a behatoló kór
okozókat, vagy mérgeiket hamarosan 
elpusztítják, vagy közömbösítik. Az 
egyes kórokozókkal szemben termelt 
ellenanyagok rendkívül szigorú faj- 
lagosságot mutatnak. Ezt a tulajdon
ságukat ismerve jól felhasználhatók, 
a termelésüket kiváltó kórokozók 
kimutatására. Ha pl. egy beteg hal 
szervezetéből több baktérium-féle
séget sikerül kimutatni, úgy járunk 
el, hogy valamennyiből előállítjuk 
azokat a fehérje természetű anyago
kat, az ún. antigéneket, amelyek a 
szervezetet feltételezhetően ellen
anyag termelésre késztették. Ha eze
ket az anyagokat összehozzuk ugyan
abból a halból származó, a gamma- 
globulinokhoz kapcsolódó ellenanya
gokkal, ezek csupán azokkal az anti
génekkel lépnek kapcsolatba, melyek 
termelésüket kiváltották, tehát rájuk 
nézve fajlagosak. Ezt a kapcsolódást 
az ún. szerológiai reakciók segít
ségével láthatóvá tehetjük. A 
szérumfehérjében fellelhető al
bumin és globulinok százalékos ará
nyát legkönnyebben a vérsavó elekt- 
roforetikus vizsgálatával tanulmá
nyozhatjuk. Ez a vizsgálat azon alap
szik, hogy a szérumfehérje egyes 
összetevői lúgos közegben egyen
áram hatására a pozitív sarok felé 
más-más sebességgel vándorolnak. 
A vizsgálat kivitele úgy történik, 
hogy 8,6 pH-jú puffer-oldattal át
itatott szűrőpapír egyik végére fel
csöppentjük a vizsgálandó vérsavót 
és a papírcsíkon egyenáramot veze
tünk keresztül. Az elektromos áram 
hatására a szérumfehérje összetevői 
a pozitív sarok felé más-más sebes
séggel elvándorolnak, s egy bizonyos 
idő múlva egymástól elkülönülnek. 
Ezután az áramot kikapcsoljuk, a 
papírcsíkot megszárítjuk, az egyes 
fehérje frakciókat megfestjük, majd 
speciális kiértékelő műszer segítsé
gével az összetevők százalékos ará
nyát kiszámítjuk. Az elmondottak 
ismeretében, a felsorolt vizsgálati 
módszerek segítségével tehát a vér
szérum fehérjéinek tanulmány ozá
sából nemcsak a szervezet általános 
állapotát (egészség, betegség) ismer
hetjük meg, hanem az ellenanyagok 
vizsgálatakor a fajlagos védekező 
készségről is értékes adatokat nyer
hetünk. Dr. Szakolczai József

I., III. ponty, II. harcsa vérsavó elektroforetikus képe
(Szakolczai felv.)

Az ellenanyagok (E) csak a termelésüket kiváltó antigénnel (a) 
lépnek kapcsolatba (Szakolczai felv.)
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A halgyomor, bár halaink ki- 
***“ sebb hányadánál található, 
változatos szerv; formája nagy
sága, kivezetönyílása és sejttani 
felépítése fajonként változó. A ha
lak emésztésével foglalkozó tudó
sok eddig főként az elpusztult ha
lak gyomrát és bélrendszerét vizs
gálva a bonc- és szövettani felépí
tésre és az emésztőcsatorna ké
miai tulajdonságaira voltak kíván
csiak, de nem sikerült az élő hal 
gyomorműködését megfigyelniük.

Kutatómunkánkban még az 50- 
es évek végén az volt az egyik 
célunk, hogy szakaszról- szak asz - 
ra megvizsgáljuk, vajon mit csi
nál a lenyelt hallal a különböző 
ragadozóhalak gyomra?

A kérdés tisztázásához dolgoz^ 
tűk ki módszerünket, mellyel a 
ragadozó halak gyomrának mű
ködését röntgenkészülékkel figyel
tük meg. Akváriumokban tartott, 
20—30 dkg súlyú süllők, kősüllők, 
sügérek, feketesügérek, harcsák, 
törpeharcsák és csukák gyomrába 
egy-egy táplálékhalat (küsz vagy 
vágódurbincs) tömve sorozatos 
röntgenfelvételiek készítésével kí
sértük figyelemmel a gyomortar
talom változását.

Mielőtt az egyes halfajok gyom
rának működését tárgyalnánk, is - 
merjük meg milyen is a gyomruk 
formája? Az előbb említett halak
nál három gyomortípust találunk. 
A süllő, a kősüllő, a sügér és a fe  ̂
ketesügér gyomra hosszúkás zsák 
alakú. Jellemzője, hogy követle
nül a gyomor szája mellett van a 
kivezető nyílás, körülötte pedig a 
fajonként változó gyomorfüggelé
kek (1. ábra 1—4). Az ilyen fel
építésű gyomor, a táplálék nagy
ságától függően, főként hosszúsá
gában tágul; kiürülve kis bunkó 
alakúra húzódik össze.

A harcsa és a törpeharcsa gyom
ra öblös zsákhoz hasonlít; a ki- 
vezetőnyüás a hátsó harmadban, 
oldalt található. Táplálkozás után 
felfújódó gömblabdához hasonló
an minden irányban tágul, és az 
emésztés közben is változtatja for
máját, kiöblösödéseit (1. ábra 5— 
6).

A csuka gyomra cső alakú. 
Megtelve kihasasodásként különül 
el a bélcsatornától. Az ürüléssel 
párhuzamosan a csőtágulat foko
zatosan kisimul (1. ábra 7).

Bármilyen legyen is a halgyo
mor alakja, feladata azonos: az

Csuka

B epillantás <
IAAA/\AAAAAAA/\AAAAAAAAAAn#\AAftAf\ft l  \

egészben lenyelt táplálék elpépe- 
sítése és az emésztés megkezdése.
A halak gyomra tehát az emésztés 
sen kívül pótolja a száj rágómun
káját is. A gyomornedv alkotóré
szei azonosak az emberével: a ha
laknál is megtaláljuk a fehérje- 
bontó pepszint (enzim v. fermen- 
tum) és a sósavat. Ez a két ké
miai anyag bontja el a lenyelt

Baranya
A Mecsek két nagy állami gazda

sága — a bikali és a zengőaljai — 
évek óta új módszereket alkalmaz 
halgazdaságában. Dr. Woynárovich 
Elek egyetemi tanár, a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Állattani Intézetének igazgatója dol
gozta ki ezeket a módszereket. i

Megdőlt az a régi elv, hogy a tavak 
természetes halhozama állandó jel
legű és egyúttal bebizonyosodott, 
hogy emberi beavatkozással fokozni 
lehet — kedvező esetben négy-ötszö
rösére is — a holdankénti termést. 
Bikaion és Zengőalján az ország
szerte szokásos négy-ötszáz helyett 
1000—1100 halivadókot helyeztek ki 
holdanként. Bevezették továbbá az 
úgynevezett széntrágyázást. Ennek az 
a lényege, hogy tavasztól őszig rend
szeresen „megterítik” szervestrágyá
val az egész vízfelületet, így több 
szénvegyület kerül a tóba és gyor
sabban szaporodnak az algák. A ha
lak fő táplálékát képező zooplankto- 
nok ugyanis algákkal élnek. Ezen
kívül műtrágyázzák is a tavakat, 
amivel elősegítik a pontyok csont- 
fejlődését.

A Bikali Állami Gazdaság 427 
holdat és a Zengőaljai Állami Gazda
ság 114 holdat kitevő halastavaiban 
az átlagos hozam majdnem tíz má
zsa volt az idén. Egyes tavakban 
páratlan eredménnyel járt a leha
lászás. A bikali gazdaság nyolc hol
das alsómocsoládi tavában például 
1177 kilogramm, a zengőaljai gazda
ság harminc holdas lovászhetényi ta
vában pedig 1504 kilogramm ponty 
„termett” holdanként.

(N. Gy.)

Jugoszlávia új halastavakat épít
Hírek szerint a szomszédos Jugo

szláviában a közeljövőben több új. 
jelentős területű hadastavat létesíte
nek. Ez lehetőséget ad majd a mo
dem halászati módszerek alkalma
zásra és kutató munkára is.

Ismeretes, hogy a Duna—Tisza— 
Duna csatorna megépítése hamaro
san befejeződik, s közelében lehe
tővé válik modem halastavak léte
sítése. Főleg olyan területeken, ame
lyekről a vizet a csatorna elkészülte 
után sem lesz kifizetődő levezetni. 
A halastavak emelni fogják az or-
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Az anyasüllők korai kiválogatása az eredményes ívatás egyik titka
(Tölg felv.)

gyomrába

táplálékot. „Munkájuk” hosszát a 
hőmérséklet és a gyomortartalom 
mozgatása szabja meg. Ha mele -̂ 
gebb a víz és ha erősebben dolgo
zik a gyomor, akkor rövidebb 
az elpépesités ideje. A környezet 
hőfoka külső tényező, a gyomor 
mozgatóképessége viszont halfa
jonként változó sajátosság.

A gyomortartalom mozgatásá-

szágban jelenleg nagyon alacsony 
halfogyasztást. A tervek szerint új 
halastavak létesülnek a Vajdaság
ban, amelyek a csatorna mentén 
vannak, de mezőgazdasági termelésre 
alkalmatlanok. Ezeken a területeken 
teljes üzemű halastavakat létesíte
nek, minden szükséges részleggel, 
^z ívató, az ivadéknevelő, nevelő és 
nyújtó, valamint hizlaló, telelő-tóval 
együtt. Jugoszlávia viszonyai kör
gátas tavak létesítését teszik lehe
tővé. Ezeket a halastavakat minden 
oldalról töltés határolja, szükség sze
rint tölthetők, vagy üríthet ők. A 
víz átlagos mélysége az ivadékne
velő tóban rendszerint 0,5—0,7, 
nyújtó tóban 0,80—1,20, a hizlaló tó
ban 1,5, még a teleltető tóban pedig 
két méter. A tógazdaságokat úgy fog
ják kiépíteni, hogy a sekélyebb vizű 
tavak a magasabb részekre kerül
nek, s a mélyebb vizűek pedig az 
alacsonyabban fekvő részekre.

(K. L.)

A DEUTSCHE FISCHEREI ZTG. 
1964 11-es száma közli dr. W. Steffens 
tanulmányát az NDK pontyos tógaz
daságainak tenyésztési eredményei
ről. Az egyes ponty típusok teljesítő- 
képességének összehasonlítására kü
lönböző törzsekből származó egyede- 
két tartottak együtt, változó körül
mények között, takarmányozással és 

anélkül. A kísér
letek során a hí
res königswarthai 
nemespontyot ha
sonlították össze a 

Velencei-tóból 
származó nyurga vadpontyokkal. A 
tógazdasági nemes pontyok növeke
dése lényegesen jobb volt, de az is 
megállapítást nyert, hogy későbben 
ívik és „magatartása” nyugodtabb, 
kevesebbet mozog, mint „vad” társai, 
ami kisebb energiafelhasználással is 
jár. Bár a tógazdasági pontynak 
magasabb a háta és nagyobb a feje a 
vadpontyénál, eddig nem sikerült a 
hal húsmennyiségének fokozása a 
testforma befolyásolásával. Nagyon 
érdekes és az általában emlegetett 
felfogással szemben ellentmondó 
megállapítása: a betegségekkel, neve
zetesen a járványos hasvízkórral 
szembeni érzékenységben nincsen 
különbség a két pontyfajta között.

nak jelentőségét könnyen megért
hetjük, ha az egészben lenyelt 
táplálék halat egy pohár vízbe ej
tett kockacukorhoz hasonlítjuk. A 

. folyamatosan kevert kockacukor 
gyorsabban oldódik és ugyanígy 
a gyomortartalom forgatásával a 
táplálék elpépesítési ideje is meg
rövidül.

Már a kérdés ilyen felvetéséből 
is sejtheti az olvasó, hogy ragado
zóhalaink gyomrának mozgatóké
pességében különbségek vannak. 
Az ellentéteket az ábrán szemlél
tetjük.

A süllő és a kősüllő (1—2) gyom
rában az egész folyamat alatt 
„nyugodtan” fekszik a táplálék. 
Mindig a száj felőli részen pépese- 
dik és fogy legerősebben a gyo
mortartalom; közben az előrehú
zódó gyomor erre a részre tolja a 
lenyelt halat.

A sügér gyomra (3) az emésztés 
második felében az elvékonyo
dott halat néha meghajlítja, ezért, 
az „elpépesítő” részhez nagyobb 
tömegű táplálék juthat, mint a 
süllőnél.

A feketesügér gyomra (4) erő
teljesen dolgozik. Már az emész
tés elején meghajlítja a táplálé
kot. Később a gyomortartalom 
„ringli”-szerűen felpedrődik és ez 
a „haltekercs” az emésztés végé
ig a kivezetőnyilásnál forog a 
gyomorban.

A harcsa (5) a gyomortartalom 
mozgatásának művésze. Képes a 
fejével előre lenyelt táplálékhalat 
180-kal megfordítani úgy, hogy 
az kifelé „néz” a gyomorból. Gyo

mortartalmát az egész emésztés 
alatt keveri.

A törpeharcsa (6) gyomra közel 
sem olyan mozgékony, mint eu
rópai rokonáé.

A csuka (7) gyomrában nem ta
pasztaltuk a tápláléknak a har
csához hasonló forgatását. Ezt már 
a gyomor cső alakja sem teszi le
hetővé.

Nem véletlen, hogy falánk ra
gadozóhalunk a harcsa és a feke
tesügér „élenjárónak a gyomor- 
tartalom mozgatásában is. Az erő
teljes gyomorműködés gyorsabb 
emésztéssel és falánksággal jár. És 
a csuka? — kérdezhetjük. A moz
gatóképességet itt nem adta meg a 
természet, helyette mást kapott ez 
a hal; erőteljes gyomomedv-ter- 
melés és a testhez viszonyított 
nagy gyomor okozza telhetetlen- 
ségét.

Kísérletünkkel valóban „bele
néztünk” a működő halgyomorba. 
Módszerünkkel sok tisztázatlan 
kérdést oldhatnak meg a halak 
emésztésének kutatói. Vizsgálata
inkat a teljesség végett még egy 
kérdésre kell kiterjesztenünk: mi
ként befolyásolja a táplálék meny- 
nyisége az emésztés időtartamát? 
Ha majd a hőmérséklet hatásához 
hasonlóan ezt a tényezőt is szá
mokkal jellemezhetjük, akkor 
tiszta képet kapunk a fontosabb 
ragadozóhalak gyomrának évsza
konként eltérő táplálékfeldolgozó 
és — a növekedésük ismeretében 
— táplálékhasznosító képességé
ről.

Molnár-Tölg.

7



AZ ARCHÍV f . f is c h e r e i- 
WISSENSCHAFT 14/3-as számában 
H. Mohr azzal a témával foglalko
zik és adja közre kutatási eredmé
nyeit: milyen hatással van a fogós- 
ságra az állóhalászati eszköz színé
nek? Az eredmény igen érdekes, a 
háló színe a mélyben alig van hatás
sal a fogósságra, így például a fogott 
marénák száma a mélyvízű tavak
ban független volt a hálók színétől, 
ami annak tudható be, hogy a mély
ben uralkodó félhomály miatt a 
színek nem érvényesülnek, de a 

fehér színű, tehát 
nem festett háló 
itt is kevesebbet 
fogott. A maga
sabb vízrétegek
ben munkába fo

gott háló anyagának színe jelentő
sen befolyásolta a fogott hal meny- 
nyiségét, különösen olyan halaknál, 
melyek állandóan mozognak, állan
dóan kutatva eleség után járják 
a területet. Az összehasonlító kí
sérletek során úgynevezett színská
lát állítottak össze, a fogosság csök
kenő sorrendjében: zöld, piros, bar
na, fekete, kék, fehér, sárga. Télen 
bizonyos változás volt észlelhető, 
hidegebb vízben a piros szín került 
az élre a zöld háló kevesebbet fo
gott, mint a barna és a fekete. A 
tanulság: a fehér színű álló-halá
szati eszköznek rossz a fogási ered
ménye, a műanyagszálból készült 
hálót, elsősorban a varsát tehát 
célszerű megfesteni, ami megfelelő 
festék segítségével is igen egysze
rűen megoldható.

DR. D. BARTHELMES a Deutsche 
Fischerei Ztg. 1964. augusztusi szá
mában a pontyos tavak próbahalá
szatának módszereivel foglalkozik. 
Véleménye szerint a próbahalászatok 
eredményeinek pontossága nemcsak 
a fogott és lemért példányok számá
tól függ, hanem a halak szétnövésé- 
nek fokától is. Minél erősebb a tó
ban a halak szétnövése, annál több 
halat kell kifogni és lemérni, hogy 
a fejlődésről és gyarapodásról meg
bízható képet nyer
jünk. A próbahalá
szat során fogott 
nennyiségnek össz
hangban kell len
nie a halak korá
val, egynyarasokból 100—150, két- 
nyarasokból és háromnyarasokból 
50—75 darabot célszerű lemérni, 
A fogási módszerre vonatkozólag: a 
dobóháló helyett sokkal célszerűbb 
a varsa használata, mégpedig szár
nyatlan kivitelűé. A varsák főleg az 
egynyarasok próbahalászatánál ered
ményesek, egy-egy varsában csak a 
legritkább esetben gyűlik össze 
kevesebb 100 halnál, de nem ritka a 
600 sem. A varsákat célszerű este 
kirakni és reggel felnézni, a varsák 
léhésének olyan kisszeműnek kell 
lennies hogy a halak megnyaklása 
lehetetlen legyen, az így fogott halak 
nem sérülnek meg és nem sínylik 
meg a próbahalászatot. Célszerű 
szembőség elsőnyarasoknál 10—12, 
másodnyarasoknál 15—17, harmad- 
nyarasoknál 20—25 mm. A próbaha
lászatok során megállapítható volt,

hogy a varsák zsákmánya sokkal jel
lemzőbb az állományra, mint az 
etetőhelyek mellett végzett dobó
hálós fogások.

*

A DFZ 1964. évi 8-as számában dr. 
Schlüter közli kutatási eredményeit 
egyes gyomirtó szerek algaölő tulaj
donságairól és a halakra gyakorolt 
hatásáról. Schlüter megállapítása 
szerint a Simazin (nálunk is ismert 
triazinszármazék) gyakorlatilag ár
talmatlan a halaknak, ugyanakkor 
igen alkalmas a fenéken burjánzó 
algatömegek irtá
sára. A szernek 
különösen úgyne
vezett nehéz-gra
nulátuma célszerű 
a fenékalgák irtá
sára, a nehéz
szemcsék csak ak
kor oldódnak,
amikor a tófeneket elérik, ahol te
hát viszonylag magasabb hatóanyag 
koncentráció képződik. A Simazin 
jó szolgálatokat tesz vízvirágzás 
esetében is, alkalmazásánál figye
lembe kell venni, hogy a halakra 
csak akkor gyakorol káros hatást, 
ha literenkénti mennyisége eléri a 
900—1000 mg-ot. Jó szolgálatokat 
tesz a Simazin kiszárított tavak fe
nekére szórva, az újra feltöltött ta
vakban fonálalga növekedés egyál
talában nem volt észlelhető és a be
telepített egynyaras pontyok sorá
ban az őszi lehalászásig sokkal ke
vesebb darabveszteség volt észlel
hető, de egyedi súlyuk is nagyobb 
volt a kontrollhalakkal szemben.*

A BULLETIN FRANQAIS DE 
PISCICULTURE 1964. márciusi fü
zete ismerteti azokat a kísérleteket, 
melyeket M. Goscinski végzett az 
egyik Varsó melletti tógazdaságban 
annak eldöntésére, hogy a városi 
szennyvíz mennyiben alkalmas pon
tyok nevelésére. A szerző megálla
pítása szerint: amíg a csak mechani
kusan tisztított szennyvíz csak 
3—5-szörös hígításban veszélytelen, 
a biológiailag tisztított vizet egész 
évben minden hígítás nélkül lehet 
használni. Ez a szennyvíz tápanya
gokban gazdag, sok fitoplankton 
szervezetet lát el élelemmel, nagy 
a foszfor, a nitrogén és káliumtar
talma. A városi szennyvizek ilyen 
módon való felhasználása rendkívül 
előnyös és hozzájárulhat a folyók 
vizének tisztántartására, ami a 
felszíni vízkivételi művek üzemére 
jelentős befolyással van.

*
W. WUNDER PROFESSZOR a 

Dér Fischwirt 1964/10-es számában 
a telelőkbe jutott háztartási szenny
víznek azt a hatását ismerteti, mely 
a halak megvakulásához vezet az
által, hogy a szem szaruhártyáját 
elhomályosítja. A szem kórszövet
tani vizsgálata ar
ra vall: gyulla
dási folyamat ját
szódik le annak

következtében, 
hogy a szennyvíz
ben levő oldott anyagok elroncsol
ják a szaruhártya felhámsejtjeit és

kaput nyitnak kórokozó, főleg geny- 
nyesztő csíráknak. A pontyok szaru
hártyájának elhományosulását eddig 
kivétel nélkül bizonyos paraziták 
hatásának rovására írták, az újabb 
vizsgálatok azonban kiderítették, 
hogy a hályogképződésnek szenny
víz is lehet az oka, az esetek nagy 
számának vizsgálata bizonyította, 
hogy élősdiekről szó nem lehetett. 

*
AZ ARCHÍV f . fisc h w iss . 

1963/1-es száma O. Bank dolgozatát 
közli, melyben a híres aischgründi 
pontyok csökkent teljesítményével 
foglalkozik. A 
pontytörzs telje
sítményét a súly 
és hosszúság úgy
nevezett allomet- 
rikus összefüggé
seiben vizsgálták 
és arra az ered
ményre jutottak, 
hogy a teljesítmény-tendenciákat a 
tenyészhalak megfelelő kiválogatá
sával lehet befolyásolni.

*

AZ A. F. FISCHEREIWISSEN- 
SCHAFT 1963. októberi számában 
Siebert és Bottke a halak testüregei
ben levő enzimekkel foglalkozik. 
A ponty hasüregében proteáz, 
amiláz, ribonukleáz volt kimutat
ható, ezek az anyagok a mirigyek
ből és a hasüreget határoló izom- 
zatból vándorolnak át passzív mó
don a hasüregbe, feltételezhető, 
hogy a folyamat élettani. A halak 
hasüregében kimutatható enzimek 
hatásukban mások, mint az emlős
állatokban előfordulóké.

A ZEITSCHR1FT F. NATUR- 
FORSCHUNG 1964. augusztusi szá
mában G. Schubert a ponty himlő
betegségének elektronmikroszkópos 
vizsgálataival foglalkozik, sikerült 
olyan vírusokat kimutatni, melyek 
feltételezhetően kórokozói a himlő
nek. A hal felhámjában található 

vírusalakú struk
túrák hasonlítanak 
a herpest okozó 

szervezetecskék- 
hez, sőt a morfo- 
lógiai változások 

is erősen hasonlítanak ahhoz, ami 
a herpes-vírusra jellemző. Teljes 
bizonyossággal nem volt kimutat
ható, hogy a hatalmas nagyítással 
felfedezett vírus kétségbevonhatat- 
lanul okozója a himlőnek, annyi 
bizonyos, hogy ennek valószínűsége 
igen nagy. A vizsgálatokat nagyon 
megnehezítette, hogy az úgynevezett 
ultratommal rendkívül vékony met
szeteket kellett készíteni, hogy a 
készítmények az elektronmikrosz
kóp 59 500 illetve 102 000-szeres 
nagyítása mellett legyenek jól meg
figyelhetőek.
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DR. O. BANK az Österreichs Fi- 
scherei 1964 szeptemberi számában 
igen részletes dolgozatban foglalko
zott az egyes antibiotikumok hatá
sával a pontyok járványos hasvíz- 
kórjára. Pontosan analizálta az 
egyes készítmények hatását és azt 
százalékosan fejezte ki: az élen az 
Aureomycin áll 100%-kal, követi a 
Chloronitrin (97%)» a. lista legvégén, 
mint legkevésbé hatékony antibio

tikum a Strepto- 
mycin szerepel 
51%-kal. Bank 
megállapítása sze
rint az egyes an
tibiotikumok mér
gező tulajdonságai 
nem egyformák a 

baktériumok
kal és a halakkal szemben, a két 
szervezettel szembeni hatás koránt
sem párhuzamos, de különbözik a 
védettség időtartama is a kezelés 
után. A pontyos tógazdaság szem
pontjából a Chloronitrin (klóram- 
fenikol, klorocid) a legalkalmasabb, 
annak monosuccinát-sója vízben jól 
oldódik, használata akkor is célsze
rűbb, ha valamivel költségesebb is 
a vízben nehezen oldódó készít
ménynél. A Chloronitrin akkor al
kalmas a járványos hasvízkór le
küzdésére, ha azt az Aeromonas 
punctata baktérium okozza, fluo
reszcens fertőzésnél hatástalan. Ez 
utóbbi kórforma gyógyítására a 
Terramycin látszik a legalkalma
sabbnak. A felsorolt anyagok injek
ció formájában hatásosak, egyedül 
a Chloronitrinnek van gyógyhatása 
takarmányhoz keverten feletetve, 
de fürdetésre is csak ez az anyag 
használatos. A halászatban használt 
antibiotikumok közül vitathatatla
nul a Chloronitrinnek van a legna
gyobb baktériumölő hatása, ugyan
akkor a halat mérgező hatása a leg
kisebb, hátránya, hogy védőhatásá
nak ideje kicsiny.

WUNDER PROFESSZOR az All- 
gemeine Fischerei Ztg. 1964/20-as 
számában azokkal a fagyási sérülé
sekkel foglalkozik, melyeket a hely
telenül teleltetett pontyok szenved
nek el. Bár általában az a véle
mény alakult ki a tógazdák köré
ben, hogy a víz hőmérsékletválto
zásai nem veszélyesek a halakra, a 
a szerző megállapítja, hogy egyre 
többször volt alkalma ennek el
lenkezőjéről meggyőződni. A pon
tyokat különösen a túl sekély tele
lőkben fenyegeti az úszók fagyásá- 
nak, majd elpené- 
szesedésének ve
szélye. A ponty 
normális körülmé
nyek között +  4 
C°-os vízben te
lel, szorosan a fenéken. Ha a tó elég 
mély, a másfél kétméteres vízben 
néni forog fenn hidegártalom ve
szélye, ha azonban sekély (80 cm)

és a jégtakaró 60 cm-re vagy még 
vastagabbra hízik, úgy a halak hát
úszója és farokuszójának felső része 
szinte belefagyhat a jégbe, az 
úszók felső részei vértelenekké 
válnak és elhalnak, majd lelökőd- 
nek, a sérülés helyen vastag szapro- 
legnia-réteg képződik, mely a vatta
csomó nagyságot is elérheti. A fagy
károk elhárítására tehát gondos
kodni kell kellő mélységű telelők
ről. *

A RIBNOE HOZJAJSZTVO 1963. 
évi 2-es számában részletesen írja le 
a korszerű tengeri elektromos-szi
vattyús halászat lefolyását. A hala
kat éjnek idején színes fénnyel 
késztették arra, hogy tömött rajok
ban közelítsék meg a halászhajót. 
A vörös fényű izzólámpát pontosan a 
szivattyú torkolata fölé helyezve 

érhető el, hogy a 
halak ott tömö
rülnek, ahonnan 
a legkönnyebben 
szippanthatok ki 
éltető elemükből. 

Amikor a lámpa alatt gyülekező raj 
elég tekintélyesnek ígérkezik, be
kapcsolják az áramot a szivattyú 
torkolatába, mely ilyenkor elektród
ként működik, ugyanakkor megin
dulnak a szivattyúk és a roppant 
haltömeget eljuttatják a hajótér tar- 
tányaiba. A kísérletek során egy 
kilenc perces munkafázisban átla
gosan másfél tonna halat tudtak 
fogni és néhány perces szünet után 
a vörös lámpa bekapcsolására ismét 
megindult a halak tömörülése. ,

KÉT MARÉNA FAJ, a Coregonus 
albula és a C. lavaretus keresztezé
sével előállított hibridekkel folyta
tott vizsgálatokról számolt be B. 
Bernatowicz a lengyel Roczniki 
nauk rolniczyh 1964/2-es számában. 
A hibridek életük 
első évében igen 
gyorsan növeked
tek, a hibrid nő
ivarú halak két
éves korukban 
ivaréretteknek bi
zonyultak, egy- 
egy nőstény 12—
18 000 ikraszemet is tartalmazott, 
ami testsúlygrammonként 44 g ikrával 
egyenértékű, az ikraszemek átlagos 
átmérője 1,81 mm volt. Az érdekes 
hibridek kétéves korukban megkö
zelítették a negyven dekás átlag
súlyt, a legintenzívebb ívás novem
ber második felében volt észlelhető 
5—6 C°-os vízhőmérsékletnél, az 
ívás többnyire másfél-három méter 
mély vízben folyt le.*

W. DEMBINSKI ÉS Z. SADOWSKA 
a lengyel Roczniki nauk roln. idei 
második számában a műanyagfonal
ból csomózás nélkül gyártott hálók
kal folytatott kísérletek eredményeit 
ismerteti. A háló
kat az úgyneve
zett Rascbel eljá
rással gyártották 
a lengyel gyár
tású poliamidból, 
melyet Steelon néven hoznak forga

lomba. A tapasztalatok kedvezők 
voltak, a hálók szakítószilárdsága 
a hagyományos csomózottaké mögött 
alig maradt el. A rövid kísérleti idő 
alatt nem volt lehetséges a kérdést 
teljesen kivizsgálni, eldönteni, hogy 
vajon a csomó nélküli műanyag háló 
mennyiben állja meg a helyét a gya
korlatban.

He
G. PRITCHARD a Canadian Jour

nal of Zoology 1964. szeptemberi 
számában a szitakötőlárvák bioló
giájával és táplálkozásával foglalko
zik. Sorozatos és tömeges gyomortar
talom vizsgálatokat végzett annak 
megállapítására, hogy a nagyétvágyú 
rabló étrendje mi
képpen alakul. A 
szerző arra a meg
állapításra jutott, 
hogy a szitakötő
lárvák legnagyobb 
tömegben fogyasztott zsákmánya az 
árvaszúnyog álca, az egyébként is 
káros, a halivadékot is erősen pusz
tító rabló a halak táplálék konkur- 
rense. A tiszavirág álcája gyors 
menekülésre képes, ami néha meg
védi a szitakötőálca rablótámadásá
tól. A Chyronomus álca ezzel szem
ben támadás esetén menekülni nem 
tud, mozgása messziről felkelti a 
rabló figyelmét.

He

Az ARCHÍV f . e x p e r im e n - 
TELLE Veterinármedicin 1964/3-as 
száma, érdekes megfigyelést közöl a 
tógazdasági komplex kacsanevelés 
témaköréből. L. Kalbe és D. Thiess 
a streui kacsafarmban sok száz ka
csa pusztulásának voltak tanúi, az 
elhullás oka a kékalgák elburján
zása volt, a nagy tömegben elsza
porodott Phyco- 
cyan algák olyan 
nagy mennyiségű 
hydroxylamint jut
tattak a vízbe, ami 
elég volt a kacsák 
elpusztítására. Az 
elhullott kacsák
ban kórokozó baktériumok kimutat
hatók nem voltak. A szél összehord- 
ta a centiméteres rétegben képző
dött aígatömeget a kacsafarm felé, 
ahonnan a szárnyasok csak úgy tud
ták elérni a szabad vizet, ha átgá
zoltak az algás szakaszon. A jelen
ségből azt a gyakorlati következte
tést lehet levonni, hogy kacsafar
mot az uralkodó szél irányának fi
gyelembe vételével kell a víz part
jára telepíteni. *

AZ ARCHÍV f . f is c h e r e iw is - 
SENSCHAFT 1963. évi 1/2-es számá
ban E. Halsband a halak vérképé
nek toxikus hatásokkal kapcsolatos 
megváltozásáról számol be. Megálla
pította, hogy a vérkép már akkor 
mutat változást, amikor a mérgezés 
következtében még semmiféle tünet 
sem mutatkozik. A toxikus anyag 
természetének megfelel őleg a vörös 
vérsejtek felülete csökken vagy ép
pen megnagyobbodik, ha méretcsök
kenés következik be, a szervezet a 
vörös vér sejtek számának szaporo
dásával igyekszik kiegyenlíteni a 
kiesést. (f.>

9



E rövid beszámolóhoz az utolsó 
„lökést” az a szivárványos pisztráng 
(Salmo irideus) adta, melyet az egyik 
3000 literes, vegyes népesítésű me
dencébe helyeztünk — a közelmúlt
ban — a budapesti Állatkertben.

1964. tavaszán egy-egy tucat szi
várványos- és sebes pisztrángot hoz
tunk — bemutatási céllal — a lilla
füredi Garadnáról. A viszonylag ké
nyes halak hamar megszokták új 
otthonukat, annál kevésbé egymást. 
Az egyforma nagyságú állatok közül 
kivált néhány harcias szivárványos 
és a leggyengébbeket addig űzte, za
varta, csipkedte, míg azok végül el
pusztultak. A létszám hétről hétre 
csökkent. Mindig megdöglött egy- 
egy kiszemelt, agyongyötört, sebzett 
példány. Végül megmaradt a legna
gyobb, teljesen ép szivárványos és 
egy tépett úszójú sebes. Két halnak 
egy 30 hektós medence? Azt azért 
mégse, gondoltuk, s ezért áttelepí
tettük mindkettőjüket a dévérkesze- 
gek, a szélhajtóküszök, a csapósügé
rek vegyes akváriumába. Ez volt a 
fordulat napja. Az alig 20—25 cm-es 
és 30 dkg súly körüli szivárványos 
vad „ráúszással” , harapdálással any- 
nyira megfélemlítette a medence 
összes lakóját — a mintegy 50 db- 
ból álló társaságot —, hogy azok 
„szorult helyzetükben” lemenekültek 
a fenékre és ott húzták meg magu
kat. A világért sem merészkedtek 
volna a felső vízrétegbe, ahol a szi
várványos — mint egy felbőszült 
bika — ide-oda vágtatott, állandóan 
„szemmel tartva” az „alantas” többi 
halat. Még az addig felszínen mozgó 
küszök is lemenekültek, a szivárvá- 
nyosnál kétszerte nagyobb keszegek
ről nem is beszélve.

Régi tapasztalatunk, hogy az ilyen 
szűk, mesterséges környezetbe került

pisztrángok közül végül is mindig 
egy marad, és pedig a legnagyobb, 
a legerősebb. Ez a győztes mindig a 
szivárványosok közül kerül ki. Arra 
azonban nem mertünk gondolni, 
hogy ezek a harcias halak még a 
kétszerte nagyobb keszegek fölött is 
képesek uralkodni. Azért csodálko
zunk ezen, mert hazai vizeink leg
bátrabb, legszívósabb ragadozója — 
a csuka — is tiszteletben tartja a ná
lánál nagyobb halakat, még ha azok 
az ún. „békések” közé is tartoznak. 
Tréfásan mondva, megemeli a kalap
ját előttük. Ilyen előzmények után 
nem tehettünk mást mint azt, hogy 
a renitenskedő, fékeveszett szivárvá- 
nyost áttelepítettük a dunai meden
cébe, ahol már a nálánál ötször-tíz- 
szer nagyobb halak voltak. Itt, már 
„behúzta a farkát” .

Az életrevalóságra, a „rámenős- 
ségre” más példákat is említünk.

Megfigyeltük, hogy abban a me
dencében, ahol együttesen voltak a 
vágó- és selymes durbincsok, a csapó 
sügérek, az angolnák és fekete sügé
rek — ott a bedobott élő takarmány
halakat — pl. fiatal küszöket — első
nek mindig a fekete sügérek vették 
észre és kapták el nagy biztonsággal. 
A csapó sügérek — melyeiket hazai 
viszonylatban rendkívül ügyes raga
dozóknak lehet minősíteni — csak 
néhány másodperces késéssel „éb
redtek fel” és vágtak rá a prédára.

Egy naphalakkal túlnépesített, túl
zsúfolt 3000 literes akváriumban azt 
tapasztaltuk, hogy az ott levő halak 
az ember kezéből is kiveszik a ta
karmányt — az apró kockákra vágott 
nyers húst vagy a tubifexet —, sőt 
még az ember ujjába is belecsípnek, 
harapnak — semmi jelét sem mu
tatva a félelemnek. Bátrak és mohók.

Éveli óta tartunk egy tucatnyi tör
peharcsát összezsúfolva egy alig 300 
literes medencében. Ezek az állatok 
mindent megesznek, sohasem bete
gek, még a vízvezeték legsúlyosabb 
klórozása sem mérgezi meg őket, 
amikor más halfajok képviselői úgy 
hullanak, (mint ősszel a legyek.

Ha visszatekintünk az ismertetett 
négy halfajra, úgy rögtön szembetű
nik, hogy valamennyi Észak-Ameri- 
kából származik. Hát ez volna az in
dok? Igen, talán ez! De nézzük a 
tényeket.

Köztudott, hogy a régmúltban — 
az ún. pleisztocén földtörténeti kor
ban — jellemző volt az éghajlat 
nagyarányú ingadozása. Ezalatt a 
jégkorszakok és jégmentes korsza
kok egymást váltogatták, mintegy 
600 000—1 000 000 éven át. Jellemző 
még erre az időszakra az is, hogy 
ekkor alakult ki a Föld felszínének 
végleges képe. A legjelentősebb vál
tozásokat a sarki területek és a ha
vasi régiók felől kitérjeszkedő jégme
zők okozták. A jég, legnagyobb kiter
jedése idején, elborította Észak- 
Európát és Szibéria egyes területeit 
az 50. szélességi fokig, míg Észak- 
Amerikát csak a 42. szélességi fokig. 
A hegységekben jelentős volt a jeges 
gleccserek áradata. Annak az élővi
lágnak, mely az ezt megelőző korban 
virágzó volt, nagyrészt a pusztulás  ̂
a leszorulása a déli területre jutott 
osztályrészül. Viszont a hidegtűrő fa
jok előrenyomultak, élettérhez ju
tottak.

A jégkorszak eltűnésével kezdtek 
visszatérni — északra — a délre 
kényszerült fajok. Itt nálunk, Euró
pában szerencsétlenebb volt a hely
zet mint Észak-Amerikában. Az el
jegesedés délebbre húzódott mint ott. 
A mi kontinensünk halfajai a déli 
tengerekbe szorultak, s ott nagyré
szük — a hirtelen megváltozott, sós 
vizű környezet következtében — 
örökre kipusztult, másrészt a vissza- 
nyomulás útját állták a haránt fek
vésű hegységek. Észak-Amerikában 
a fajok nagy része életben maradt, 
mert délen még bőségesen akadtak 
édesvizű folyók és tavak, ahol mene
dékhez jutottak. A vissza vándorlás, 
a visszatelepülés sem volt olyan ne
héz, mert az ottani hegységek nem 
keresztbe, hanem hosszanti — észak
déli — irányban futnak. Ennek kö
szönhető, hogy pl. naphalból nem 
kevesebb mint öt faj, a csukából 
négy faj, a fekete sügérből három 
faj, törpeharcsából három faj, lazac
féléből tíznél is több faj maradt a 
ma emberének. Nálunk a csukából 
csak egy, a lazacfélékből pedig szin
tén egy (sebes pisztráng) őshonos 
faj maradt fenn. Az amerikai faj
gazdagság azt eredményezte, hogy 
sok lett a konkurrens, sok versenyző 
állt a rajtvonalba. Ez az életért, a 
fennmaradásért való versengést rend
kívül erőssé, „színvonalassá” tette. 
A fajok, vagyis a versenyzők ilyen 
körülmények közt megacélosodtak, 
küzdővé váltak. Nálunk kevesebb a 
faj, tehát kevesebb az ellenség, a 
konkurrens is.

Cikkünk főszereplői, a betelepített 
amerikai halak, talán ezért életre
valóbbak. Pénzes BethenCompóból nagyobb a külföldi kereslet, mint a hazai kínálat

(Pénzes feiv.)
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HAS Z N O S  T U D N I V A L Ó K

har c s á r ó l
A harcsa testformáját, színét, te

hát küllemi sajátosságait felesleges 
lenne részletezni, hisz a harcsát — 
ha másról nem — hosszú bajuszáról 
a laikus ember is nyomban felis
meri. Nem egyszer voltam azonban 
szem- és fültanúja annak, hogy egy 
kis harcsát a hasonló méretű törpe
harcsával vagy egy nagyobb harcsát 
a hasonló nagyságú menyhallal té
vesztettek össze. E tekintetben az 
úszók elhelyeződése és formája, va
lamint a bajuszszálak száma az el
sődleges, döntő kritérium. A harcsá
nak egyetlen, rövid, tüskeszerűen 
merevíthető hátúszója van, míg a 
törpeharcsának nagyobb, lekerekített 
hátúszóját a faroknyél közelében 
még egy, úszósugár nélküli, ún. 
zsírúszó követi, a menyhalnak vi
szont kétrészes hátúszója egymást 
szorosan követve egészen a farok
úszóig húzódik (1. ábra). A farok
úszó és a farokalatti úszó tekinteté
ben a harcsa és menyhal hasonlóak, 
a törpeharcsa viszont lekerekített, 
delta alakú farokúszóval és rövid, 
lekerekített farokalatti úszóval ren
delkezik. Hasúszók tekintetében a 
menyhal üt el a kétféle harcsától, 
amennyiben előretolódva a mell
úszót is megelőző helyzetben talál
ható (ezért torokúszónak nevezzük). 
A törpeharcsa 4 pár bajusszal ren
delkezik, a harcsának csak három 
pár bajusza van, a menyhalnál pe
dig csak egy rövid bajuszszálat ta
lálunk az állón.

A harcsa bőre pikkely nélküli, a 
menyhalnak viszont pikkelyes bőre 
van, igaz ugyan, hogy az szabad 
szemmel alig. látható. A bőr színé
vel kapcsolatban említést kell tenni, 
a nagyritkán kézrekerülő fehér 
színű, ún. albínó harcsákról is. Ér
dekes, hogy a külföldön megjelent 
szakkönyvben (E. Mohr: Dér Wels) 
olyan magyarországi tavak feltéte
lezéséről olvashatunk, amelyekben 
csak albínó harcsák élnének, vagy

A  menyhal (a), a harcsa (b) és a törpe
harcsa (c) úszóinak elrendeződése és 

bajuszainak száma

legalábbis ilyenek vannak túlsúly
ban. Erről szó sincs.

Ezek után vizsgáljuk meg a har
csa nagy általánosságban kevéssé is
mert olyan sajátosságait, amelyek 
szabad szemmel, boncolás nélkül 
nem észlelhetők, közismert hal
fajainktól eltérőek és amelyek élet
működésüket is jellegzetessé teszik.

Fontossági sorrendben elsőként a 
bélcsatornán kezdve a hatalmas 
szájnyílás mögött a szájüregben el
helyeződő bársonyfogazatot emlí
tem. Garatfoga nincs a harcsának, 
de garatizmai igen érdekes élettani 
sajátosságúak. Tudományosan tónu
sos izmoknak nevezzük, amelyek 
nyugalmi állapotban — tehát akkor 
is, amikor a harcsa nem táplálko
zik — kissé feszült, összehúzódott 
állapotban vannak, majd a táplálék 
ingerlő hatására lassan húzódnak 
össze, s ez az összehúzódás kitartó. 
A halak testében minden más izom 
atónusos, azaz nyugalmi helyzeté-

A harcsa testüregének hosszmetszete; a 
zsigeri szervek elrendeződése: 1. szájüreg, 
2. garat, 3. vállöv csontjainak metszete, 
4. Weber-csontok, 5. légjárat, 6. lép, 7. 
úszóhólyag, 8. szív, 9. máj, 10. epehólyag, 
11. középbél, 12. epevezető, 13. gyomor, 
14. középbél további része, 15. vese, 16. 
ivarmirigy, 17. utóbél, is. végbélnyílás, 

19. ivarnyílás

ben nincs összehúzódva, inger hatá
sára azonban gyorsan húzódik össze, 
igaz ugyan, hogy azután gyorsan el 
is fárad. A harcsánál észlelhető ezen 
más halfajoktól eltérő sajátosság 
magyarázza meg, miért nyeli le a 
harcsa sok esetben olyan nehezen, 
órákig tartó nyelőmunka árán zsák
mányát.

A harcsa gyomra tágulékony zsák, 
amely nemcsak az oda továbbított 
táplálékállat befogadására és meg
emésztésére, hanem eközben annak 
többszöri megforgatására is képes.

A harcsák vére is sajátos tulaj
donságú, ha azt centrifugálással vér
szérumra és alakos elemekre vá
lasztjuk szét és a szérumból egy ke
veset élő kísérleti egér bőre alá 
fecskendezünk  ̂ igen gyors, menthe
tetlen pusztulást tapasztalunk. Wun- 
der és Tóth vizsgálataiból kiderült, 
hogy a harcsa az angolnával együtt 
a legmérgezőbb édesvízi halak cso
portjába sorolhátó, míg pl. a süllő 
széruma kevésbé mérgező, de 90 óra 
múlva is az egér pusztulását okozza, 
a pontyé viszont hasonló módon ke

zelve az egéren csak múló megbe
tegedést okoz.

Légzés szempontjából a harcsa kö
zepes oxigénigényű és kopoltyúlég- 
zése mellett bőrlélegzésének is je
lentős szerepe van. Ez a körülmény 
lehetővé teszi a rosszabb oxigénel
látottsághoz való alkalmazkodását 
is.

Úszóhólyagja hatalmas méretű, a 
testüreg hosszának 4/5-ét is elérő 
légzsák, melynek hosszában szem
mel is látható barázda húzódik. Az 
úszóhólyag fej felőli kigömbölyödő 
részéből indul ki az a vékony lég-

A harcsa testének bőrét, fejét és rajta a 
bajusz-szálakat vegyi ingereket érzékelő 

idegrostok ágazzék be

járat, amely a harcsa egész életén 
át összeköttetést biztosít az úszóhó
lyag légtere és a külvilág között (2. 
ábra). Tehát a harcsa — akárcsak a 
ponty — a nyílt-úszóhólyagos vagy 
másképpen légjáratos halak kategó
riájába tartozik.

Csontos váza is érdekes vonásokat 
visel. Hosszú gerincoszlopa 70—75 
csigolyából áll. Ezek egymáshoz 
való mozgékony kapcsolódása foly
tán a harcsa teste igen hajlékony. 
A koponya mögött levő első három 
csigolya mindkét oldalán három-há
rom csontocskából álló csontsor ta
lálható, amely összeköttetést létesít 
az úszóhólyag és a koponyában el
helyeződő belső fül között. Ezeket a 
csontokat 1820-ban Ernst H. Weber 
írta le először, ezért Weber-csontok- 
nak nevezzük. Mai ismereteink sze
rint a csontok a hal úszóhólyagjához 
jutott külvilági rezgéseknek a belső 
fülhöz való továbbítását végzik, 
akárcsak a mi középső fülünkben 
elhelyeződő hallócsontocskák.

A harcsa ivarszervével kapcsolat
ban annyit érdemes itt meg jegyez
nünk! hogy az ivarnyílást körkörös 
izom zárja el, ezért az ivartermékek 
mesterséges lefej ése anatómiai ne
hézségekbe ütközik.

Érzékszervek tekintetében első
ként a hosszú bajuszról kell emlí
tést tenni, amelynek ízlelő, tapintó 
és egyes kutatók szerint hőérzékelő 
szerepe van. A harcsa szaglószerve 
jó, mivel orrüregében intenzív víz
áramlás észlelhető. Szeme gyenge. 
A gerinces állatok sorában szokat
lan érdekes jelenség a harcsák bő
rében elszórtan található ízlelő ideg
végződések (3. ábra). A harcsa te
hát testének bármely részén érzé
kelni tudja a körülötte levő közeg 
vegyi változásait. Szemének fogya
tékosságát tehát kiterjedt ízlelőszer
vével és jó szaglásával pótolta a sok 
ezer éves történeti fejlődés.

Széky Pál
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Lehet-e kombinációkkal fokozni —
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— a takarmányfehérje biológiai értékét ?
A ponty táplálkozásában nagy je

lentőségű a fehérje, amely szerveze
tébe juttatja a testének felépítésé
hez és gyarapításához szükséges 
alapanyagot. A fehérjét ebben a ha
tásában más tápanyag pótolni nem 
képes, a felvett szénhidrátok és 
zsírok csupán az anyagcsereforga
lomhoz % szükséges kalóriát nyújtják. 
Fölös mennyiségben felvett fehérje 
ugyan hasznosul az energiaforga
lomban, de kihasználása rossz, majd 
hogy kárba nem vész. Helyes táplá
lásról csak akkor beszélhetünk, ha a 
táplálék fehérje-komponense optimá
lis és helyes arányban van a felvett 
szénhidrát és zsír mennyiségével.

A pontyos tógazdaságban ebben a 
vonatkozásban komplikált viszonyok
kal találkoztunk, itt nem lehet a 
sertés vagy szárnyashizlalás mintá
jára dús fehérjetartalmú erőtakar
mányt etetni, hiszen természetes 
táplálék nyújtja a hal számára a 
fehérjét. Hogy az állatok táplálásá
ban oly fontos táparányt a kellő 
szinten lehessen tartani, gondos
kodni kell arról, hogy a pontyos tó
gazdaságban a természetes haltáplá
lék mennyiségét fokozzák. Hogy ez 
az út helyes, azt az ily módon elért 
nagy hektárhozamok bizonyítják.

Helyi, időjárási és egyéb körül
mények hatására gyakran előfordul, 
hogy az életfontosságú tápanyagok 
helyes aránya a takarmányozás kö
vetkeztében megváltozik. így pél
dául ha csökken a természetes táp
lálék mennyisége, és a pontyok fő
ként a takarmányra vannak utalva, 
ez a helyzet erőé népesítésnél már 
nyáron is előállhat, és őszre még 
nehezebbé válik a halak megfelelő 
fehérje-ellátása. A fehérjekérdés je
lentősége a pontyos tógazdaságok

intenzitásának fokozásával előtérbe 
került. A fehérje problémát trágyá
zással kell megoldani. Gondoskodni 
kell arról, hogy főként a kritikus 
időszakban fenntartható legyen a 
szükséges természetes-táplálék szint.

Az állati és növényi fehérjék — 
mint ismeretes — aminosavakból 
állanak; vagy tíz olyan aminosav 
létezik, melyet az állati szervezet 
más fehérjékből előállítani nem tud. 
Ezek az úgynevezett esszenciális 
fehérjék nem hiányozhatnak az ét
rendből, ellenkező esetben súlyos 
élettani zavarok keletkeznek. Az ál
talánosan elterjedt helytelen véle
ménnyel szemben meg kell állapí
tani, hogy az állati és növényi fehér
jék alapvető szempontból nem kü
lönböznek egymástól és hiba a 
növényi fehérjét alacsonyabb érté
kűnek minősíteni! Igaz viszont az a 
vélemény, mely szerint az állati 
fehérjék általában kiegyenlítettebb 
mennyiségben tartalmazzák az esz- 
szenciális aminosavakat, nagyobb 
bennük a különféle összetételű anya
gok száma.

Hogy a természetes táplálékban 
jelentkező, többnyire átmeneti je
lentőségű minimum idejében is jut
tathassunk a pontyoknak esszenciá
lis jelentőségű fehérje-adagot, azt 
nemcsak trágyázással lehet elérni, 
hanem olyan takarmánykeverékkel, 
egyszerű kombinációval, mely ami
nosav kiegészítő értékű. Ilyen keve
rékek, kombinációk ma már rendel
kezésre állanak, helyesebben ismer
jük azok összetételét, melyektől a 
kellő hatást várjuk. Ilyen elsősorban 
a búza +  kukorica 1:1 arányú keve
réke, mely tekintélyes mennyiségű 
esszenciális fehérjét juttat a ponty 
szervezetébe, de csak alig kisebb

Halhordó saroglyák a tatai öreg-tó partján
(Tölg felv.)

értékű a rozs +  kukorica ugyancsak: 
1:1 arányú kombináció ja, mely ugyan 
valamivel kevesebbet tartalmaz az 
esszenciális fehérjék különféle faj
táiból, ugyanakkor azonban a bioló
giailag fontos leucin és izoleucinbólr 
a fenilalaninból és valinból valami
vel többet.

Laboratóriumi viszonyok és ellen
őrzés mellett félreismerhetetlenül 
kimutatható volt a kukorica +  búza 
keverék fokozott értéke. Rendkívül 
fontos ennek a kombinációnak vi
szonylag nagy és kiegyenlített ami
nosav tartalma. Ezek az anyagok: 
fokozzák a természetes haltáplálék
ban foglalt fehérjék biológiai érté
két.

Nagy hiba volna, ha a tógazdasági 
gyakorlat nem venne tudomást ezek
ről a felismerésekről és nem venné 
igénybe ezeknek az egyszerű takar
mány kombinációknak gazdasági 
lehetőségeit. A búza +  kukorica, a. 
rozs +  kukorica keverékek mellett 
a kutatás szorgalmasan vizsgálja 
egyéb takarmánykeverékek hatását 
a halak fehérjeháztartásában bizo
nyos esszenciális aminosavak bizto
sítására, olyan időkben, amikor 
plankton-minimum van, a természe
tes táplálék olyan kevés, hogy sem 
mennyiségileg, sem pedig minőségi
leg nem tudja az igényt fedezni még’ 
erőteljes trágyázás esetében sem.

A tógazdasági gyakorlatban kerülni 
kell azt, hogy a pontyok, elsősorban, 
az egynyarasok az őszi időszakban 
mint fehérjebázisra kizárólag takar
mányra kényszerüljenek. Legfonto
sabb, hogy a ponty ősszel is gyara
podjék testsúlyban anélkül, hogy 
ennek oka a zsírszövet túlképződése 
lenne, a halak kövér zsírbundája, 
nemcsak előnyös lehet a teleléskor, 
hanem különösen a fiataloké hátrá
nyos is.

A takarmány nyújtotta nyers-pro
tein biológiai jelentőségét, kiegészítő 
tulajdonságait nem szabad figyel
men kívül hagyni. A két- vagy há- 
romnyaras ponty szovjet és német 
kutatók vizsgálatai szerint évente 
több mint 1300 gramm árvaszúnyog
álcát vesz fel, ez a nagy mennyiségű 
Chyronomus-álca 86—107 g értékes 
nyersproteinnel egyenlő. A szénhid
rátban gazdag, de viszonylag fehér
jeszegény pontytakarmánynak 2,5 
kg-ja is legalább a 3—3,5-szörösét 
tartalmazza ennek a nyersprotein, 
mennyiségnek, amiből nem nehéz 
arra a felismerésre jutni, hogy meg
felelő takarmány-kombinációkkal a 
halak fehérjeszükségletét ha nem is 
egészben, de jelentős részben fedez
ni lehet.

<k.>
(U. Lieder a DFZ XI/9. számában 

megjelent tanulmányainak nyomán.}

OLVASÓINKHOZ!
Lapunk régebbi számai és az 

1964-es évfolyam sorozatban
kapható vagy megrendelhető a 
Mezőgazdasági Könyv- és Folyó
iratkiadó Vállalat Terjesztési
Csoportjától Budapest, V., Ná
dor u. 34. Telefon: 311—578.
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Az 1965. évi feladatok
Az új esztendő halászati teendői

nek meghatározásánál mindenek
előtt elemezni kellene az 1964. év 
terveinek teljesítését. Ehhez sajnos 
még összesített adatok nem állanak 
rendelkezésre, csak előzetes számok 
alapján tudunk következtetéseket 
levonni.

Annyit azonban már is lehet lát
ni, hogy a tervek 100°/o- körüli 
teljesítésével valamivel több halat 
termeltünk, mint az előző évben. 
Azt is be kell vallanunk, hogy az 
‘elmúlt év tervfeladata lényegesen 
alacsonyabb volt, mint amit máso
dik ötéves tervünk idő-arányosan 
megszabott a halászat számára. A 
fogyasztók igénye rohamosan nő, 
■és egyre nehezebb a piac igényeit 
kielégíteni. Az utóbbi három évben 
-ez elsősorban az év első félévében 
okozott zavart az ellátásban, mikor 
a közületek szükségletének kielé
gítésén túl alig marad áruhal a 
piacon vásárlók számára.

Az 1965. év feladatainak megha
tározásánál nemcsak a második öt- 
eves terv kitűzött céljainak teljesü
lését kell vizsgálnunk, hanem már 
ci harmadik ötéves terv megalapo
zásán is munkálkodni kell.

Ha a feladatok teljesítését szek
torként elemezzük, sajnálattal kell 
megállapítani, hogy a legnagyobb 
termelő szektor az állami gazdasá
gok tóépítésében — a második öt
éves tervben — csak 50%-os telje
sítés várható. Korlátozza eredmé
nyeinket az is, hogy a halastavak 
tervezett korszerűsítése sem teljesül 
^ tervezett mértékben.

Mindezek természetes folyomá
nya, hogy távlati tervünk teljesítése 
érdekében a jövőben sokkal na
gyobb erőfeszítéseket kell tenni.

Korábbi célkitűzéseink helyesek 
-voltak. Ezt igazolják egyes tógazda
ságok kiemelkedő eredményei is. 
Az elmúlt évben kát. holdanként 
7—10 q-s eredmények is születtek. 
Mások viszont rossz munkájukkal 
csökkentik a halhústermelés orszá
gos átlagát. A gyenge eredmények
nek vannak objektív okai is, de

Lékelés
(Kővári felv.)

elsősorban olyan szubjektív hibák
ból erednek, amelyeknek már nap
jainkban nem volna szabad előfor- 
dulniok. E téren különösen nehéz a 
helyzet a Hortobágyi Állami Gaz
daság esetében, (az állami tóterü
let 25%-a) ahol gyengék a hoza
mok, és évről-évre megengedetten 
felül van az előálított áruhal ön
költsége. Ennek oka elsősorban az, 
hogy a gazdaság elvesztette tapasz
talt halászati szakembereinek zö
mét, nincsenek biztosítva a szük
séges anyagi előfeltételek, s nem 
alkalmazzák a haltenyésztés kor
szerű módszereit. E tavak alacsony 
hozama lenyomja az országos át
lagot, elfedi kiváló haltenyésztőink 
szép eredményeit.

A nagyüzemekben tehát elsődle
ges feladat a tervezett beruházások 
beindítása, az évek óta húzódó kor
szerűsítési munkák elvégzése, a fej
lett halhústermelési technológia 
maradéktalan biztosítása. Éhhez ter- 
mésztesen elengedhetetlenül szük
séges olyan vezető és munkás kol
lektíva megteremtése, amely a fe
ladatok megoldását évről évre ered
ményesebben teljesíti.

A mezőgazdasági termelőszövet
kezeteknek az elkövetkező évben, 
tógazdaságaik még fennmaradt mű
szaki hiányosságait kell pótolniok, 
kiegészítő beruházásokkal javítaniok 
a halhústermelés eredményeit. Má
sodik ötéves tervünk beruházási 
feladatait tsz vonalon jelentősen 
túlteljesítjük. A  beruházások mel
lett a szakmai irányítás megjaví
tásával, a szükséges anyagi felté
telek megteremtésével és itt első
sorban a takarmány igények kielé
gítésére gondolok, a területegységre 
eső hozamoknak meg kell közelí
teni az állami gazdaságok ered
ményeit.

Az elmúlt években a termelőszö
vetkezetek tógazdasági termelésé
nek eredményességét csökentette a 
tenyészanyag hiány. Az elmúlt év
ben ezen a téren is léptünk előre 
és az igényeket országosan ki tud
juk elégíteni. Egyes mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek ma már ko
moly tenyészanyag termelési fela
datokat vállalnak.

A halászati termelőszövetkezetek 
szabadvízi fogásai tovább emelked
tek az elmúlt esztendőben. Erre az 
elkövetkezendő években is számí
tunk, bár sajnos lehetőségeink e 
téren nagyon korlátozottak. Nagyon 
biztató eredmények születtek vi
szont a belterjesen üzemeltetett 
holtágak termésében. Ezek gyorsabb 
kihasználása a jövő évek legfonto
sabb teendői közé sorolandó.

Számottevő tógazdaságokkal is 
rendelkeznek htsz-eink. Ezek ter
mése sem volt mentes az elmúlt 
esztendőben a gyermekbetegségek
től. A htsz tavak belterjesebb üze
meltetésével 1965-ben lényegesen 
nagyobb eredményekkel számolunk. 
El kell érnünk, hogy ezek a tógaz

daságok kát. holdanként minél 
előbb elérjék a nettó 5 q-s hal ter
mést. Az intenzív holtágakon a 
halzsákmány, ha azt kellően szer
vezzük (mintegy 4—5000 kh) szin
tén meghaladhatja a 2 q-t így 
3—4 éven belül, de legkésőbb a 
harmadik ötéves terv végére halá
szati termelőszövetkezeteink hal
zsákmánya megkétszereződik, ezzel 
egyre jelentősebb tényezőkké vál
nak a halellátásban.

Az 1965. évi feladataink megha
tározásánál tehát, nemcsak máso
dik ötéves tervünk teljesítését kell 
számba venni, hanem harmadik 
ötéves tervünket is kellően meg 
kell alapozni. Ehhez a munkához 
kívánok az Országos Halászati Fel
ügyelőség nevében minden halá
szati dolgozónak sok sikert, jó 
egészséget.

Ribiánszky Miklós

A SZARVASI kísérleti halastavak
ba tavaly nyáron 10 000 Kínából ér
kezett növényevő halivadékot tele
pítettek. Kutatók megfigyelik, ho
gyan honosodik hazai körülmények 
között hogyan fejlődik, mivel táp
lálkozik a gyorsan növő fehér amur 
és a vastaghomokú fajta. Az őszi 
lehalászás eredményei azt mutat
ják, hogy a szarvasi halastavakban 
igen jól érezték magukat a messze 
földrészről származó halak. Három
négy centiméteres ivadékok 15 hó
nap alatt átlag egykilósra nőttek, és 
sok kétkilós példány is akad közöt
tük. Az ázsiai növényevő halak húsa 
szép fehér, ízletes és nem annyira 
zsíros, mint a hazai halfajoké. A 
jó eredmények láttán a szarvasi kí
sérleti halastavak és a Gyomai Vi
harsarok Halászati Tsz több száz
ezer növényevő halivadékot vásárol 
a Szovjetunióból.

N. Gy.

A tanya kihúzásáig csendes a válogató
asztal környéke

(Tölg felv.)
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Paul Vivier: „Az édesvizek élete” 
„La vie dans les eaux douces” . Press 
Universitaires de Francé, Paris. 
1961. 128 o., 3. kiadás, 9 ábrával és 
7 görbével, ill. diagrammal.

A folyóvizekben és tavakban egy
aránt gazdag Franciaországban P. 
Vivier „Élet az édesvizekben” című 
könyvecskéjének 1946-ban megjelent 
első kiadása Franciaországban az 
első ilyen tárgyú munka volt. Kis 
terjedelemben gazdag tartalom jel
lemzi az átdolgozott 3. kiadást is. 
Korszerű szemlélettel tárja fel a 
szerző a különböző folyamatokat, 
melyek a környezet és élő világ bo
nyolult összefüggései által jönnek 
létre és mennek folyamatosan végbe 
a vizekben. Elemi ökológia egysé
geket ismertet, melyek szövevénye 
az egész vizet és annak teljes élő vi
lágát magában foglaló magasabb 
rendű rendszert, ökoszisztémát al
kot. A szerző modern szemlélete és 
a célt szem előtt tartó elgondolása 
valósul meg az anyag felépítésében, 
mert mindezekkel tulajdonképpen 
elénk tárja az ésszerű haltenyésztés 
tudományos alapjait, bár, mint 
mondja, „nem gyakorlati halte
nyésztő kézikönyvet” írt.

Az illusztris szerző, aki a Nemzet
közi Limnológiai Egyesületnek évek 
óta első alelnöke, folyó- és állóvízi 
szakismeretekkel és gazdag halászati 
tapasztalatokkal rendelkezik. Műkö
dését a Genfi-tó mellett kezdte, hol 
régtől fogva komoly halászati köz
pont működött. A Földművelésügyi 
Minisztérium keretében vezető sze-

A donzére-mondragoni vízierőmű hal- 
lépcsője a Bbone-folyón (Franciaország)

(Fóris felv.)

repet visz abban az erőfeszítésben, 
melyet a Víz- és Erdőügyi Igazgató
ság a különböző vizes problémák
kal foglalkozó intézmények útján és 
azokkal karöltve fejt ki a francia 
édesvizekre vonatkozó ismeretek 
fejlesztésében, elméleti és gyakorlati 
vonalon, a természetes vizek, vala
mint művelés alatt álló tárolók ha
lászati hasznosításának előmozdítá
sára.

A könyv két részre és ezeken be
lül 10 fejezetre oszlik. I. rész Álló
vizek. (Ez a rész a könyv terjedel
mének felét haladja meg.)

1. A haltenyésztés fizikai-kémiai 
tényezői. A  tavak eredete, a tófenék. 
Földrajzi tényezők. Hőmérséklet. 
Mechanikai, fizikai és kémiai ténye
zők, oldott anyagok. A minimum tör
vény. A tavak „anyagcseréje” .

2. Benépesedés. Benthos, plankton. 
A tó különböző régiói.

3. A tó mint élő egység. Biológiai 
egyensúly. Táplálkozási körforga
lom. Termelékenység. Tavak jelleg
zetes halai. Tavak biológiai csopor
tosítása. A francia tavak halbenépe- 
sedésének rövid áttekintése.

4. Művelés alatt álló tavak. Válo
gatott pontyfélék. Trágyázás. Nád és 
más nagy termetű vízinövény ara
tása előbbi célból. Lecsapolás. Egyéb 
művelési eljárások (főként táplálko
zási vonatkozásban).

5. Ésszerű beavatkozás elvei halá
szati szempontból tavakon. Pl. A 
Genfi-tó, mint oligotrof tó.

6. Ésszerű beavatkozás elvei ha
lászati szempontból művelés alatt 
álló tavakban.

II. rész. Folyóvizek.
7. Folyóvizek fiziko-kémiai jelleg

zetességei. Áramlás. Hőmérséklet. 
Folyóvizek vizének kémiai összeté
tele.

8. Folyóvizek biológiai jellegzetes
ségei. Élő bevonat. Rohanó hegyi 
patakok, síksági kis vízfolyások, fo-

A FISCHWIRT 1964/11-es számá
ban Honig a vízisiklók által a tó
gazdaságok ivadéknevelő tavaiban 
okozott károkról emlékezik meg, 
megállapítja, hogy a siklók nemcsak 
elnyelik a kisebb halakat, de megtá
madják a nagyobbakat is és harapá
sukkal nehezen 
gyógyuló sebeket 
okoznak. Egy al
kalommal azt ta
pasztalták, hogy 
egy a méternél 
valamivel hosszabb sikló erősen 
duzzadt gyomra egy kb. 30 cm 
hosszú angolnát tartalmazott. A vízi
siklók okozta károk elhárítása az 
NSZK-ban annál nehezebb, mert az 
állat védelem alatt van, pusztítása 
tilos.

lyamok életközössége, potamoplank- 
tón; példa az életközösségre. Zoná- 
ció. Francia vizek halainak és rák
jainak földrajzi elterjedése.

9. Szennyezett vizek. Erjedési fo
lyamatok, öntisztulás. Szapróbia zó
nák. Specifikus indikátor-szerveze
tek. A szennyezettség megállapítása.

10. Ésszerű beavatkozás a folyó
vizekben. Pisztrángos vizek. Ész
szerű halátjárók. Vízi erőművek 
működésének kihatása.

E rövid tartalmi átekintés mellett 
ki kell még emelni a közvetlen köz
lési módot, mellyel a szerző a tár
gyat az olvasóhoz közel hozza, le
gyen az halászati szakember, limno- 
lógus vagy akár természetkedvelő 
laikus. A mondanivalókat élmény- 
szerűen, sokszor eredeti módon, 
képszerűen közli. A francia olvasó 
látja a tájat, a vizeket egyrészt ter
mészetes állapotukban, majd tudo
mányos alapon és gazdag tapaszta
latokon nyugvó, ésszerű beavatko
zással kézben tartva. A tudományos 
követelményeknek megfelelően cso
portosított mondanivalók zöme nem 
adathalmazt jelent, hanem meglá
tásra és gondolkodásra késztet, s a 
helyzet felmérése után célszerű be
avatkozásra ösztönöz.

A jövő távlatai c. rövid fejezet
ben országos viszonylatban s megint 
konkrét példákkal összefoglalja a 
tennivalókat és elénk tárja a vár
ható eredményeket. „Ez az az ígé
retes program — mondja —, melyet 
a limnológia nyújt annak, aki le
gyen bár érdeklődő vagy tudomá
nyos munkatárs, értékeli a francia 
tavak szépségeit, a halastavak 
csendjét vagy a hegyi patakok vad 
és zord jellegét, embernek érezve 
önmagát, és mint ilyen, a közösség 
érdekében dolgozik, a közösségért* 
amelynek számára a hal felüdülést 
és jólétet jelent” (124. o.).

A gondosan összeválogatott iroda
lom bősége összefüggésben van a 
zsebkiadás tartalmi gazdagságával: 
13 összefoglaló munka +  90 külön
böző nyelvű szakfolyóirat (közöttük 
a Tihanyi intézet munkái!). Kevés* 
de jól Összeválogatott rajzos illuszt
ráció teszi teljessé a munkát.

Dr. Sebestyén Olga 
Tihany

CHR. KITTEK a Dér Fischwirt 
idei novemberi számában az olasz- 
országi halászatról írván meglepe- 
tésszerü közlést tesz: a pisztráng 
ott nem drága luxusétel, hanem 
közkeletű nép
élelmezési cikk, 
melynek ára vagy 
20%-kal alacso
nyabb a húsénál. —  ------ —
Az állam hathatósan támogatja a 
pisztrángtenyésztők munkáját, adó- 
könnyítésekkel és építési kölcsönök
kel. A hatósági támogatás következ
tében gombamódra nőttek ki a kel
tető és tenyésztő állomások túlnyomó 
részük azonban olyan tervek alapján* 
melyek nemcsak korszerűtlenek, de 
egyenesen használhatatlan telepeket 
eredményeztek.
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E lső pillantásom -
a több mázsás ördögrájára esett

. . .  mely a British Múzeum hal
termének falán függött. 1964. nya
rán lehetőségem nyílt arra, hogy 
a világ legnagyobb és leghíresebb 
természettudományi múzeumát 
rövid ideig tanulmányozzam. So
kat vártam a látogatástól. Nagy 
pillanat volt számomra, mikor be
léptem az angolok büszkeségének 
kapuján. A legtöbb ember megil- 
letődik midőn ebbe a különleges 
természettudományi szentélybe 
kerül. Most csak a halakról mon
dunk néhány szót, mert a többi 
állat ismertetésére nincs lehető
ség.

A központi nagycsarnokból — 
bal kéz felé — találjuk — egy 
tornateremnél is nagyobb helyi
ségben a halakat. Fejlődéstörté- 
netileg, másrészt a halászati, a 
horgászati szempontból vannak itt 
kiállítva az állatok. A mélytenge
ri halaktól kezdve a repülő hala
kig sok száz fajt láthatunk. A be
mutatott anyagot többféle módon 
tartósították: 1. Formaiinban, 2. 
Alkoholban, 3. Szárított, ill. kitö
mött állapotban. Több helyen a 
háttér a természetet utánozza és 
az ember úgy érzi, hogy a hal él 
és a lakóhelyén van. Ez a pompás 
bemutatási mód egy percre sem 
ébreszt az emberben olyan gon
dolatot, hogy egy unalmas, poros 
múzeumban jár.

A terem közepére felfüggesz
tett 11 méteres óriási cetcápa ki
tömött teste koronát tesz a be
mutatóra.

A gyűjtemény legértékesebb 
darabja azonban egy alkohollal 
megtöltött üveg medencében füg
gesztett állatok, az ún. marad
ványhal (Latimeria chalumnae*). 
Ezt a fajt 1938-ban fedezték fel 
és legalább olyan szenzációt kel
tett a biológusok körében, mint 
az atombomba megjelenése a ha
dászatban. Az alig 2 és V2 évti
zeddel ezlőtti felfedezés története 
már magába véve is érdekes. A  
dél-afrikai Chalumna folyó tor
kolata környékén halászgató ben- 
szülöttek hálójába 1938. decem-

* Erről a halról a Halászat régi 
olvasói már értesültek. (Szerk.)

bér 22-én egy különleges, eddig 
még sohasem látott 140 cm hosszú, 
57 kg súlyú hal került. Minthogy 
nem ismerték a különös állatot, 
értesítették a legközelebbi múzeu
mot, ahonnét egy kutatónő — 
Latimer kiszasszony — rögvest 
kiszállt a helyszínre és az idő
közben kimúlt állat bőrét magá
val vitte, majd eljuttatta a világ
hírű Smith J. B. professzorhoz. A 
neves tudós is nagy megrökönyö
déssel vette a kezébe a különleges 
még soha nem látott leletet. Hosz- 
szas vizsgálódás után kiderítette, 
hogy már a mezozoikumban — 
vagyis 40 millió évvel ezelőtti 
földtörténeti időszakban — kihalt
nak vélt Coelacanthidae nevű hal
család egyik tagja került elő. Ez
zel egy valóságos élő kövülettel

H. HATTOP a DFZ 1964 novem
beri számában az elektromos halte
relő berendezések eredményes al
kalmazásáról számol be. Részlete- 
sen ismerteti a különféle zárólán
cok szerkezetét, felépítését, telepíté
sét, az elektródok elhelyezését a 
legtöbbet használt 
áramfajták ese
tén. Jól váltak be 
a magasfeszültsé
gű impulzusáram
mal táplált záró
láncok, a hálózati áramot elektron
cső egyenirányítással alakították át 
váltóból egyenáramúvá. A szerző 
szerint jók a legegyszerűbb záró
láncok is, melyeket alacsonyfeszült
ségű váltóáram táplál, a két fésűs

gazdagodott napjaink állatvilága, 
éppen ezért népszerű nevét is in
nen kapta, maradványhal. Ilyen 
pl., hogy váza erősen csontos, tes
tét rombusz alakú, egymáshoz ízü
letekkel kapcsolódó vért — más 
néven ganoid — pikkelyek fe
dik; páros úszóinak nyele van. 
melynek megnyúlt alapi részét 
pikkelyek borítják; hátúszója több 
részből áll; az úszók hártyája fel- 
rojtozódott — ezért is nevezik e 
csoportba tartozó fajokat össze
foglaló néven bojtosúszó halak
nak; — az úszóhólyag belsőleg 
rekeszesen osztott, tehát dús ér
hálózat szövi át, melynek segít
ségével a maradvány hal bizonyos 
mértékig a légköri légzés útján 
is vehet fel oxigént.

Az 1938-ban megtalált első pél
dány zsákmányolását még továb
bi kilenc követte, melyek közül 
kettőt — a British Múzeumban 
— bárki megtekinthet.

elektród a vízfolyással keresztben 
elhelyezve meggátolja a halat, hogy 
a záróláncon átjusson. Érdekesek 
azoknak a berendezéseknek a sémái 
és kapcsolási vázlatai, melyek akkor 
is működnek, ha a hálózati áram 
valamilyen okból kimarad. Az áram 
kimaradása automatikusan műkö
désbe helyezi a villamos aggregá
tort, mely a láncot tovább táplálja, 
az áram újbóli bekapcsolásakor a 
segédgenerátor leáll. Az elektromos 
záróláncok főleg a hőerőművek víz
ellátását szolgáló csatornákban 
hasznosak, meggátolják a halak 
pusztulását. Egyes típusok olyan 
ráccsal vannak felszerelve, mely az 
esetleg elkábult halat gyűjti és teszi 
hozzáférhetővé.

Maradványhal a British Múzeumban
(Mihályi felv.)

Pénzes Bethlen
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A két nyílással ellátott szállító tartály-tetőn jól látható, hogy az egyik kifolyó nyílás
műanyagcsőben folytatódik

A „HALÁSZAT” elmúlt évi 2 sza- 
ma ismertette a polietilénzsákos 

ivadékszállítás módszerét és kelle- 
keit. A cikk kipróbált eljárást adott 
az olvasók kezébe és mint hallot
tuk, több gazdaságban eredménye
sen alkalmazták.

A Szovjetunióból tavaly importált 
növényevő ivadékhalak is műanyag
zsákokban érkeztek Budapestre, a 
Ferihegyi repülőtérre, és innét az 
eredeti csomagolásban teherautókon 
utaztak tovább a kijelölt tógazdasá
gokba. Az egy-egy zsákban levő 
20 l, 18 C°-os szállító vízben 50 000 
zsenge ivadék volt, tehát sokkal 
több, mint amennyi hagyományos 
módszereinknél elképzelhető. A szál
lítás Moszkvától a tógazdaságokig 
5—8 órát tartott és a halak jó álla
potban érkeztek.

Szökőkút módjára távozik a víz az oxigén
nyomás következtében

A dinnyést tógazdaságban csuka
ivadékot is szállítottunk műanyag
zsákokban. ötórás útra 25 000 táp
lálkozni kezdő kis csukát raktunk 
20 l, 15 C°-os vízbe.

A módszert kipróbáltuk 2—3 cm 
hosszú, 0,5—0,8 g súlyú, a „tökmag” 
pontyivadék szállításánál is. 12 órán 
át 4000 db előnevelt pontyivadékot 
tartottunk a plasztikzsákokban 20 l, 
19 C°-os vízben, enyhe nyomású 
oxigén tér alatt. Elhullás nem volt, 
de ha nem nyomtunk oxigént a víz 
fölé, a pontyok 60 perc után pipálni

Az ivadékszállító patent-tartály vázlata

kezdtek, 85 perc után pedig töme
gesen pusztultak.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az 
enyhe (1,2—1,5 atm) nyomású oxi
géntér alatt sokkal több halivadékot 
szállíthatunk, mint a szabad légnyo
másnál. Ennek magyarázata az, hogy 
a víz gázoldó képessége a felette 
levő gáztér nyomásával növekszik. 
Hagyományos módszereinknél a 
szállítható halmennyiséget elsősor
ban a víz hőmérséklete szabja meg. 
Az új eljárásnál az oxigéntér n̂yo
másának fokzásával az adott hőmér
sékleten oxigénben túltelített vizet 
nyerünk, több 0 2-t oldunk. Ugyan-

Ivadékszállítás
ezt korábban csak a víz hűtésével 
érhettük el, de ez nem mindig lehet- \ 
séges. Amennyiben a túlnyomású 
oxigéntérben levő vizet még hűteni 
is tudjuk, a szállítható halmennyi
ség tovább növelhető.

A hűtés gondolata volt az egyik 
indító oka annak, hogy a plasztik
zsákos módszer előnyeit megőrizve, 
módosított eljárást keressünk a hal
ivadék szállítására. A másik nyomós u 
ok az volt, hogy a vékony polietilén i 
fólia meglehetősen sérülékeny. A " 
belföldi, rendszerint teher gépkocsis í 
szállításnál, a légifuvar esetében * 
csaknem minden szempontot meg- r 
előző kis súly helyett, a tartósság, a 
sérülésmentesség és a szállítóeszköz 
többszöri használata a fontos.

Céljainknak a légmentesen záródó 
műanyagtartályok feleltek meg leg
jobban. Az 1964. évi Budapesti Ipari 
Vásár egyik osztrák kiállítójánál 
(Alpenlándisches Kunststoffwerk, 
Wildon, Steyermark, Austria) sze
reztük be a 60, ill. 110 liter űrtar
talmú, műanyag patenttartályokat.

Az ivadékszállítási eljárás módo
sításánál alapkövetelmény volt az, 
hogy a polietilénzacskós módszerhez 
hasonlóan, a tartályokban a szállító
víz felett enyhe túlnyomású, levegő
mentes oxigénteret létesíthessünk;

AZ ALLG. FISCHEREI Ztg.
1964/22-es számában. W. Wunder 
professzor azokról a károkról szá
mol be, melyeket a pontyok tele
lőibe jutott olajos szennyvíz okozott 
az elmúlt években. A mezőgazdasági 
gépek, olajkályhák stb. egyre széle
sebb körben fogyasztanak kőolajter
mékeket, főleg gázolajat. A raktá
rozás, a tartányok feltöltése során
könnyen kerülhet olaj a csatornahá
lózatba s onnan a halastóba, vagy 

éppen a telelőbe, 
ahol nagy káro
kat okoz. Az olaj 
okozta kár egyik
első jele a pont}7
farokuszójának el

változása, vérömlenyek képződnek, 
melyek átnézetben feltűnően látha
tók, később a vérömlenyek annyira 
megnövekednek, hogy a farokuszó 
vörös színűvé válik. Az olajos szenny
víz mozgásra késztette a jégtakaró 
alatt téli pihenőjét végző pontysere
get, túlnyomó részük a tápvíz irá
nyába fordult, a felső hidegebb víz
rétegben fagyási sérülések is jelentei 
keztek. A boncolás megállapításai 
szerint a vérömleny azért keletkezik 
csupán a farkúszón, mert az van leg
távolabb a szívtől és vérellátása íg>j 
a leggyengébb, de szerepe van annaW 
is, hogy szabadon áll, a hal néni 
tudja hozzácsukni a testéhez, így 
mindkét felületén támadja meg az 
olajos szennyvíz. A jelenség néha 
nem olajos, hanem mosószeres 
szennyvíz hatására észlelhető, ilyen
kor azonban elmarad az úszó elvörö
södése, viszont erős szaprolegnia 
burjánzás lép fel.
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A szállító tartály

t e n t tartályban
szilárd falú tartályokban ezt a kö- 
vetkezőképpen érjük el: a háromne- 
gyedrészig vízzel töltött tartályba 
ihelyezzük a szállítandó ivadékot, 
zután az edényt színültig töltjük 
zzel és úgy fedjük le az ivadék- 
álíításra átalakított, légmentesen 
író tetővel, hogy ne maradjon le- 
?gőbuborék a víz fölött.
A gyárilag készített fedőlapra az 
tigén bevezetésére rugós szelepet, 
víz kifolyásának biztosítására pe- 

ig csappal vagy elszorítható gumi- 
iő-toldalékkal ellátott kifolyócsövet 
terelünk. A kifolyócső meghosszab- 
ításaként hajlékony műanyagcső 
yúljon a tartályba. Miután a leír- 
ik szerint átalakított tetővel lég- 
uborék-mentesen lefedtük a szál- 
tóedényt, palackból, a rugós sze- 
*pen keresztül oxigént nyomunk 
elé. A beáramló gáz a műanyagcsö- 
ön és a kifolyócsapon keresztül vi
tt szorít ki a tartályból. A maxi- 
lálisan kinyomható víz mennyisé- 
ét a tartályba nyúló kifolyócső 
atározza meg. Amikor a tartály 
ízszintje eléri a cső végét, a víz 
elyett gáz távozik a kifolyócsapon, 
'kkor a csapot lezárjuk és az edény- 
e további oxigénadagolással 1,2— 
,5 atm nyomást hozunk létre. 
Kísérleti szállításainknál olyan

A MOHÁCSI HALÁSZATI SZÖ
VETKEZET tagjai október második 
lében teljesítették 70 000 kilogram- 
os fogási tervüket. Azóta — két 
map alatt — még 7000 kiló zsák- 
ányra tettek szert. A megszokott 
mai halakon kívül különlegessé- 
•k is kerültek a hálókba: egyebek 
izött 40 kiló angolna és egy csomó 
sztráng, amelyek valamelyik hegyi 
itakból sodródhattak a folyóba.
A halászok most sem pihennek, 
inden nap vízre szállnak. A Dunán 
írom^négy fokkal mindig hidegebb 
m, mint a partokon, ezért a hálá
tok vattaruhába öltöztek, de nem- 
'>ak a halászok fáznak, hanem a 
alak is: lehúzódtak a Duna fené
ére. A szövetkezet tagjai ezért úgy
evezett búvárhálóval dolgoznak és 
zzel a négy-öt méter mélységben 
lő halakat is zsákmányul ejthetik.

(N. Gy.)

A TÉLI HOLTIDÉNYBEN sem 
étlenek a szegedi Kossuth Halászati 
Izövetkezet tagjai: felcsaptak pézs- 
navadászoknak. Ezzel a foglalkozás
ai kétszeresen jól járnak. Irtják a 
elszereléseket egész nyáron rongáló 
illatokat és ugyanakkor jelentős 
mellékkeresethez jutnak, jó áron 
értékesítik a pézsmák bundáját.
A halászok a perion és kenderháló- 
kat drótvarsákkal cserélték fel, ame- 
yekkel csapatostul fogják a szőrmés 
’agadozókat. Több halász csupán 
november és december hónapban — 
tét-háromezer forint értékű pézsmát 
zsákmányolt.

(N. Gy.)

hosszú kifolyócsövet alkalmaztunk, 
hogy a tartály térfogatának 30%-át 
a gáztér, 70%-át pedig a víz és a 
benne levő ivadék töltötte ki.

A víz és a felette levő oxigénréteg 
térfogatának arányát a szállítás idő
tartama és az alkalmazható gáznyo
más nagysága szabja meg. Rövid 
szállításnál (1—2 óra) a tartály űr
tartalmának 75—80%-ában lehet víz 
(ezáltal több halat vihetünk), míg 
hosszú úton csak 50—60% vizet tart
hatunk az edényekben. Az utóbbi 
esetben természetesen kevesebb iva
dékot szállíthatunk. Nagyobb halak
nál a gáznyomást növelhetjük (1,5 
atm) és ezzel szintén csökkenthető 
a gáztér nagysága. A különböző té
nyezőket a szállítás körülményeinek 
figyelembevételével kell mérlegel
nünk. A hőmérséklet, a szállítandó 
halfaj és az ivadék kora határoz
zák meg az edényekbe rakható ha
lak darabszámát, a gáznyomást, va
lamint a víztérfogat nagyságát. A 
szállítás receptszerű szabályainak 
kidolgozásához még kísérleteket kell 
folytatnunk, ezért e cikkünkéi csu
pán a módszert kívántuk ismertetni.

A patenttartályos ivadékszállítás 
előnyeit az alábbiakban foglaljuk 
össze:

1. a halakat nem veszélyezteti a 
szállítóedény sérülése és ezzel az 
oxigénnyomás megszűnése.

2. A szállítótartályban nagyobb 
nyomás létesíthető, mint a plasztik
zsákban, és ezért a víz magasabb 
Oz-tartalma következtében a szállít
ható halmennyiség növelhető.

3. A szelepen át a víz feletti gáz
tér nyomása érzékeny manométérrel 
mérhető és a szállítandó halféleség 
nyomástűrése szerint állítható be.

4. Az oxigénnyomással ellátható 
szállítóvíz mennyisége nagyobb, 
mint a zsákok esetében, ahol legfel
jebb 30 liter.

5. A patenttartályok tehergépko
csin, vasúton különleges csomagolás 
nélkül, biztonságosan szállíthatók.

6. A tartályok külső hűtése egy
szerűen megoldható.

7. A tartályokban oxigénnyomás 
alatt nagyobb testű halakat is szál
líthatunk.

8. A tartályok fedő nélkül jól 
használhatók lehalászásoknál ké
nyes halak összegyűjtésére és szál
lítására.

Az enyhe oxigénnyomású tartá
lyokban történő ivadékszállítás mód
szerét Corchus Zoltán dolgozta ki 
franciaországi tógazdaságában; a 
plasztikzsákos módszer alkalmazása 
mellett évről évre több tízezer süllő, 
csuka és pontyivadékot ad fel vas
úton, légmentesen záró hordócskái
ban. Gazdag tapasztalatainak átadá
sáért ezen a helyen is köszönetét 
mondunk.

Antalfi—Tölg

Hegesztőpisztollyal nyomjuk az oxigént 
a tartályba

(Tölg felvételei)
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Ki nem jegelt zsilip
(Kővári felv.)

A Halászati Termelőszövetkeze- 
tek Központi Intézőbizottsá

gának dinnyési Ivadéknevelő Tó
gazdaságában befejeződött a ra
gadozó ivadéknevelő halastavak 
építése.

A tavak részben enyhíteni fog
ják a természetes vizek és a tó
gazdaságok jelenleg még fennál
ló ragadozó ivadék hiányát.

A tervdokumentációt az Orszá
gos Halászati Felügyelőség készí
tette el. A tervezési irányelveket 
Antalfi Antallal, a HTSZ KIB 
íőagronómusával dolgoztuk ki, 
melyek a következők:

1. az adott területen lehetőleg 
egyforma nagyságú 0,5—2,0 ha-os 
tóegységek legyenek;

2. a tavak vízellátása egymástól 
függetlenítve történjék. A tápláló 
csatornában biztosítani kell a víz 
szűrését a szeméthalaktól;

3. a tavak teljesen lecsapolha
tok legyenek;

4. a lecsapoló műtárgyakban 
ivadékfogó ládák elhelyezhetőek 
legyenek.

A tavak általános elrendezését 
az 1. sz. ábrán láthatjuk.

1 --3 sz. tavak egyenként 0,5 ha 1,5 ha
4. sz, tó 1,0 ha
5. sz. tó 1,8 ha
6. sz. tó 1,1 ha
7 - -9 sz. tavak egyenként 0,5 ha 1,5 ha

összesen: 6,9 ha == 12 kh.

KIS T A V A K  A Z  —
0<>0<K>0-0-0<K><>0<>0<K>0-0-0-0<H>0-C>-0-0-0<K>0

A halastó 9 db tórekeszből áll.
Az egyes tavak vízfelületeit a 
105,80 m-es üzemi vízszintnél a 
táblázatban közöljük.

A külső töltések tengelyvonalai 
13,5 kh, a lecsapoló csatornák és 
az anyagárkok 20 kh területet 
foglalnak el.

A tavak átlagos vízmélysége 1,0 
m, de minden tóban biztosítottuk 
a 0,8 m-es legkisebb üzemi víz
mélységet.

A tavaknál körforgalmat ter
veztünk, a középső 4,0 m korona 
szélességű töltésen.

Vízellátás

A tavak vízellátása a Dinnyés- 
Kajtori csatornából történik szi
vattyús vízkivétellel. A középső 
töltésen vezetett 400 fm hosszú 
nyitott tápcsatorna helyszínen 
csömöszölt betonból készült. A  
kocsi átjárónál 5 m-es hosszban 
zárt szelvényű.

A tápcsatorna vízkivételi akná- 
jába szeméthaltörő rácsot helyez
hetnek el.

A tápzsilipek előtt és után hor
nyok vannak a tápcsatornában, 
melyekbe különböző méretű szű
rőrácsok helyezhetők el.

A tápzsilipek 20 cm-es átmérő
jű eternit nyomócsövekből van
nak kiképezve elzáró hornyokkal.
Az üzemi vízszintnél 10 cm-es 
esést lehet biztosítani. A vízcsur- 
gatás a próbahalászatot megköny- 
nyíti.

Lecsapolás.

A  tavak egymástól függetlenül 
csapolhatok le, a külső lecsapoló 
csatornákon a Dinnyés-Kajtori 
csatornába.

A külső lecsapoló csatornákban 
a vízállást a torkolati zsilipnél 
szabályozhatják betét-táblákkal.
A vízállás szabályozása lehetővé 
teszi a belső vízforgatáson kívül
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a lecsapoló csatornáknak a ter
melésbe való beállítását is. A tor
kolati zsilipet úgy alakítottuk ki, 
hogy az egyben haltároló meden
ce is legyen. Átmenetileg itt tá
rolhatják az elszállításra váró iva
dékokat. A tároló medencébe 
frissítő vizet folyathatnak át.

A tavak lecsapoló műtárgyai 60 
cm széles nyitott zsilipek (lásd 
2. sz. ábra). A töltés korona szé
lességében (2 m-es) vasbetonle
mezzel hidaltuk át a zsilipet. A 
kétoldali hornyok különböző mé
retű ivadékszűrő ládák elhelyezé
sét lehetővé teszik. A zsilip után 
kialakított vasbeton ivadékfogó 
ládában közvetlenül, vagy pedig 
a belehelyezett hordozható ivadék
szűrő ládában foghatják ki az iva
dékokat.

A vízszinteket az ivadékfogó lá
da és a zsilip hornyaiba elhelye
zett betét-táblákkal szabályozhat
ják.

A tavak töltéseit teljesen gépi 
erővel építették meg. A vízfelőli 
1:4-es hajlású rézsűfelületek hu
muszolását és rendezését dózer
rel végezték el. Kézi erőt csak a 
tavak belső anyagárkainak rende
zéseinél, a műtárgyak munkagöd
reinél és a lecsapolócsatornáknál 
alkalmaztak.

Az építkezést a Középdunántúli 
VÍZIG Székesfehérvári Szakasz
mérnöksége végezte. A műtárgya
kat mintaszerű kivitelben építet
ték meg. A földmunkák kivitele
zése a kedvezőtlen időjárás miatt 
sok nehézséget okozott.

Gönczy János — Kővári József

DR. D. BARTHELMES a DFZ 
1964 novembei számában gyors vizs
gálati módszert közöl, melynek cél
ja a produkciós-biológiai szempont
ból optimális lehalászási időpont 
megállapítása pontyos tavakban. A 
módszer lényege: a zooplankton, de 
főleg a szúnyogálca-állomány vizs
gálata és mennyiségi meghatározá
sa illetve becslése útján, de a szub- 
mersz vízinövényzet haltáplálék ál
lományát is figyelembe véve meg
találni a lehalászásra legalkalma
sabbnak látszó pillanatot. A plank
tonmeghatározásra kidolgozott
gyorseljárások lehetővé teszik, hogy 
kis munkaráfordítással legyen a 
becslés elvégezhető, 0,25—10 ha víz
felületű tavak esetében egy tó 
planktonvizsgálata két dolgozó 
munkájával 1—1,5 óra alatt megbíz
ható eredményekkel eszközölhető. 
Érdekes a fenéken élő állati szerve
zetek meghatározására szolgáló 
módszer, vinidurból (kemény pvc) 
készült csuklóvastagságú csövet 
süllyesztenek le a fenékig, majd 
felső nyílását ledugaszolva emelik 
felszínre a fenéken és az ahhoz kö
zel élő állatokkal megtelt csövet, a 
vizet kieresztve kiszűrik a haltáp
lálék állatkákat.

*
A DEUTSCHE FISCHEREI ZTC 

idei szeptemberi száma a Mali köz
társaság halászatának fejlődését is
merteti, a fogott egyre növekvő 
mennyiség nemcsak a hazai szükség
let fedezésére szolgál, hanem tekin
télyes mennyiségben kerül exportra,

főleg szárított formában. A nagy- 
zsákmány annak tudható be, hogy 
az ipar okozta szennjrezések igen 
ritkák, a halak növekedését tehát 
kémiai károk nem befolyásolják. Az  
esős időszak ideiglenes áradásai 
olyan vízzel borított területeket ké
peznek, ahol a halak ivadéka rop
pant mennyiségben fejlődik, majd 
tér vissza az apadással a folyókba és 
tavakba, egyedül Mopti mellett több 
mint 1,7 millió ha az árterület.

*
A. Z. F. FISCHEREI U. HILF- 

WISSENSCHAFTEN 1964. szeptem
beri füzetében G. Prédel és G. Sei- 
fert a pontyok tavak és intenzív 
pontyvizek lehalászására szolgáló 
futószalagrendszert és annak műkö

dését ismerteti. A 
LA berendezés létesí- 

/ /  \ téséhez más cé
lokra szolgáló, 

szabványos ele
meket használtak, 

billenő targoncákat, könnyű szalag 
transzportőröket. A kísérlet sikerrel 
járt, a régi módszerekkel szemben a 
lehalászás kevesebb munkaerővel, 
rövidebb idő alatt történhetett és a 
hal törődése is kisebb volt. A kidol
gozott és a tanulmányban ábrákkal 
is bemutatott gépesítés a szakértők 
szerint nemcsak a nagyobb kapaci
tású, hanem a kisebb vízterületű tó
gazdaságokban is eredményes és 
gazdaságilag felette hasznos.

*
A tatai halgazdaságban két évvel 

ezelőtt rendezték be az ország egyik 
legnagyobb vízi kacsatenyészetét. 
Az idén több mint 230 000 kacsát 
neveltek fel a halastavakon. A szár
nyasokat úgyszólván éjjel-nappal 
takarmányozták. A kukoricából, ár
pából ér, takarmány tápból készült 
keveréket- jól kiegészítette a tavak 
természetes, vitamindús tápanyaga. 
A kacsák gyorsan fejlődtek, 49—50 
nap alatt elérték a 2,44 kilós átlag
súlyt. Húsuk sokkal ízletesebb, 
mint a szárazon nevelt kacsáké.

N. Gy.
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A ragadozó őn—
mesterséges szaporítása

A ragadozó őn állományának 
növelése érdekében a Balatoni Ha
lászati Vállalat 1964. évre megbí
zást kapott a mesterséges szaporí
tás kísérleti megoldására. A kí
sérlet célja volt, hogy miként old
ható meg a mesterséges és fél
mesterséges szaporítás az ikra le- 
iejésével a fészekre történő iva
tássál és a permetkamrás ikra élő- 
érleléssel.

A ragadozó őn ivása a Balaton
ban március végétől május köze
péig tart. Fő ívási időszaka azon
ban rendszerint április hónapra 
korlátozódik.

Az ikra elvételét nem sikerült 
hipofizálássál megoldani így ívó- 
Snök kifogásával biztosították az 
ikra beszerzését. Ez 200 m-es par
ti hálókkal történt, de sok ívó 
anya esett zsákmányul a nagyhá
lós halászatnál is a siófoki és ti
hanyi brigádnál.

Az ikra elvételének módja és 
termékenyítése azonos volt a 
ponty mesterséges szaporításánál 
alkalmazott módszerrel, azzal a 
különbséggel, hogy a ragadozó 
őn ikrájának megtermékenyítésé
nél „termékenyítő” oldatot nem 
használtak. Az ikra ragadósságá
nak megszüntetését karbamidos 
<oldat alkalmazásával végezték. A

karbamidos oldatban (45 g kar- 
bamid 10 l vízben oldva) 30 per
cig állt az ikra, majd kétszeri át
mosás után került a Zuger-pa- 
lackba. A kelési idő 11 C°-os 
vízben 10 nap volt. A penésze
dés megelőzésére malachitzöldes 
kezelést alkalmaztak kétízben 
1/1000-es oldattal. A kelőfélben 
levő lárvákat keltetőládákba he
lyezték, ahol a szikzacskó felszí
vódásáig maradtak. A kelés 55%- 
os volt.

A félmesterséges szaporítási kí
sérlet során a fészkek anyagául 
boróka fenyőt használtak. Két 
200-as fészeksort helyetek ki a 
szárszói és keszthelyi vizekbe. A 
400 db kihelyezett boróka fészek
ből 50 db-ot sikerült begyűjteni 
tiszta őnikrával. Ezeket a fész
keket április 22-én 5-ös kelési stá
diumban szállították a permet- 
kamrába. A permetes ikra előérle- 
lés 4 napig tartott, majd a fész
keket kihelyezték a Balatonba.

A mesterséges keltetés eredmé
nyességének lemérése a kikeltetett 
őn lárvák életképességének vizs
gálatára mintegy 1000 db-ot a vál  
lalatnál visszatartottak és egy 12X 
2 m-es alapterületű, 1 m mély be
tonmedencébe helyezték ki, ahol 
állandóan planktondús vízzel lát

ták el és időnként a szárszói tóból 
nyert daphnia szűredékkel is táp
lálták. A visszatartott őn ivadékot 
augusztus közepén helyezték ki a 
Balatonba, amikor többségük már 
elérte az 5 cm-es nagyságot.

A kísérletből az a tanulság szűr
hető le, hogy a Balaton halállo
mánya, a ragadozó őn mestersé
ges szaporításával is javítható. 
Mivel a balatoni halászatnál bőven 
fogható ívó őn anya, az ikra le- 
fejése megoldható hipofizálás nél
kül is. Sokkal inkább célraveze
tőbbnek látszik azonban a fészkek 
nyerése és a fészekre rakott ikra 
permetkamrás keltetése. Ezzel a 
módszerrel nagyobb tömegű ikra 
mennyiség nyerhető és biztosítha
tó. Természetesen a keltetőház 
kihasználásának folyamatossá té
tele érdekében az őn fejési és mes
terséges keltetést módszerét sem 
érdemes elvetni.

Elek László —  Szabó Bertalan

A Prog. Fish Culturist 1964 júliusi 
száma foglalkozik szovjet tudósok
nak azzal a felismerésével, mely 
szerint a mesterségesen keltetett 
szalmonidák minősége gyengébb an
nál az ivadéknál, mely természetes 
körülmények között fejlődött ki az 
ikrából. A felismerést analizálva 
N. N. Disler azt azzal magyarázza, 
hogy a lapos keltető edényekben az 
ikrából kikelt lárvák függőleges 
testhelyzetet vesznek fel, fejjel le
felé, mintegy függnek a vízben. En
nek következté
ben a szikzacskó
ban levő olaj
cseppecske termé
szetellenes hely
zetbe kerül, ami 
a belet átmenetileg deformálva, 
meggátolja a táplálék szabad útját 
a bélrendszerben. De az is magya
rázza a dolgot, hogy a mestersége
sen keltetett ivadék hamarabb úszó
képes, mint a „vad” lárva, a mes
terségesen keltetett lárvák hama
rabb emésztik fel szikzacskójuk és 
testük zsírkészletét a fárasztó moz
gás következményeképpen. A szov
jet tudósok azt javasolják, hogy az 
ikrakeltést olyan körülmények kö
zött kell elvégezni, melyek a termé
szetes viszonyoknak felelnek meg, 
azt ajánlják, hogy a keltetőtálcák 
fenekére több réteg nagyobb kavi
csot helyezzenek és a tápvizet a ka
vicsrétegen keresztül, alulról cél
szerű belejuttatni az edényekbe.*

KÜLÖNÖS ESET TÖRTÉNT A 
SZOVJETUNIÓBAN. Az óriási víz
sugár, amely a dél-kazahsztáni szá
raz sztyeppén fúrt artézi kútból lövellt 
ki, cápafogakat vetett a felszínre. A 
szakértők megállapításai szerint 
ugyanis 50 millió évvel ezelőtt e te
rület őstenger volt.

(Technika mologyozsi)



A budapesti Állatkert két élő 
elektromos angolnát kapott a lon
doni Állatkerttől. A budapestiek ke- 
csegét küldenek cserébe az értékes, 
a dél-amerikai Amazonasban honos 
halakért. A hír hallatára bizonyára 
felmerül a kérdés, vajon mi közük 
van ezeknek az állatoknak az elekt
romossághoz?

Régóta ismerünk néhány olyan 
halfajt — így többek között az 
elektromos angolnát (Electrophorus 
electricus), az elektromos harcsát 
(Malapterurus electricus), a zsib- 
basztó ráját (Torpedó marmorata) — 
amelyek izomműködésükkel elektro
mos áramot képesek fejleszteni. A 
kibocsátott elektromos ütések első
sorban a zsákmány megszerzésére 
vagy az állat védelmére szolgál. A 
felsorolt fajok közül az elektromos 
angolna képes a legnagyobb áram
ütést kifejteni. Erőssége elérheti a 
200—300 V feszültséget és a 100 W 
erősséget, ami megfelel egy erős izzó
lámpa fogyasztásának. A közölt ada
tok sejtetik, hogy ez az áram már az 
emberre is veszélyes lehet. A lipcsei 
Állatkertben az egyik ápolót vélet
lenül olyan erősen megütötte egy 
elektromos angolna, hogy 20 percre 
elvesztette eszméletét, elájult.

Mi termeli ezt a biológiai áramot, 
az állat e veszélyes fegyverét? Az 
említett halakban levő ún. elektro
mos szerv. Ennek nagysága a fajtá
tól függően különböző. Az elektro
mos angolnánál a test súlyának egy- 
harmada, a zsibbasztó rájánál és az 
elektromos harcsánál egynegyede. 
Szerkezeti felépítése nagyjából mind
három fajon azonos. Nagyszámú, 
egymás mellé rendezett és kötőszö
veti hártyával elválasztott sokszög
letű vagy kerek oszlopokból áll, me
lyek mind izomeredetű lemezkékből 
tevődnek össze. Ezek a tulajdonkép
peni kis elektromos egységek. A kis 
telepek egyik oldala pozitív, míg a 
másik negatív töltésű ill. ilyen ára
mot képes leadni. A feszültség nagyr 
sága attól függ, milyen számú le
mezke van egymás mellett elhe
lyezve. Magát az áramot e speciális 
sejtekben lejátszódó vegyi folyamat 
eredményezi. Ha a hal nyugalmi álla
potban van, az elektromos szervben 
alig van áram. A termelés csak akkor 
indul meg, ha a halat valamilyen 
külső inger éri. Ilyenkor az oldalvo
nal vagy a test felületén szétszórt 
tapintóbimbók továbbítják a felvett 
ingereket. Ezek az érzékszervek jól 
„ letapogatják” a környezetet, vagyis 
az állat biztonságosan meggyőződ
het arról, hogy milyen veszély vagy 
zsákmány van a közelben — ami 
megérdemli a zsibbasztást vagy 
kissé durvábban megfogalmazva, a 
„villamosszéke f ’. A szem idegeinek 
nincs kapcsolatuk az elektromos 
szerv beidegzéséhez. Az elektromos 
szerv működése egyes kisülésekből 
áll, ezek sok, egymást követő ütés

bői tevődnek össze. A kisülések idő
tartama mindössze néhány másod
percig tart. A nagy mennyiségű áram 
kibocsátása során ill. után nagy fá
radtság lesz úrrá az állaton, ezután 
rövidebb-hosszabb ideig — esetleg 
1—2 napig — szünetel az áram ter
melése. Ha az elektromos szervet 
megfosztjuk idegeitől, úgy annak 
áramtermelése megszűnik.

A hal bőrén keresztül kibocsátott 
áram, már pusztán érintésre is érzé
kelhető. Éppen ezért ezek az állatok 
kizárólag gumi- vagy műanyag

kesztyűben foghatók meg. Fogság
ban — különösen az elektromos an
golnák — jól és könnyedén tartha
tók, táplálásukra nagyszerűen meg
felel a vékony csíkokra felvágott 
nyers hús vagy az apró hal. Egyszerű 
voltmérő segítségével jól kimutat
ható, hogy milyen feszültségű ára
mot termelnek, ha a műszerből dró
tokat vezetünk az állatok akváriu
mába. Egyes külföldi állatkertekben 
az elektromos angolnák áram kisülé
seit átalakítják hanggá, melyet hang
szórón keresztül a közönség felé to< 
vábbítanak. Érdekes és különleges 
élmény, hogy midőn az ember szem
léli ezeket az állatokat az előtte leva 
kiállítási medencében, egyszercsak; 
mennydörgésszerű robajt hall a fe
lette elhelyezett hangszóróból.

(Pénzes}

S z a k n y  e l v ü n k  —

Ügy látszik, ez egyike halászatunk 
„legnehezebb” kérdésének. Még a 
magas képesítésű kollégáknak is ne
héz falat. Nem tudják, vagy csak fe
lületesek? Ez örök rejtély marad ,de 
talán nem ér annyit a probléma, 
hogy a szakszerűtlen szóhasználat 
okáról elmélkedjünk. Tény az, hogy 
legtöbbször teljes a zűrzavar, ami
kor a halféleségekről, a különböző 
keszegekről avagy a ponty változa
tairól beszélnek és írnak szakembe
reink. Próbáljuk tisztába rakni ezt 
a „súlyos” kérdést.

A f a j t a  szó mezőgazdasági ér
telmezésében a háziasított állat- és 
termesztett növényfajok különböző, 
legtöbbször mesterséges kiválogatás-

örkunyhó a tatai öreg-tó partján
(Tölg felv.)

sál és nemesítéssel előállított válto
zatait jelenti. Ezek szerint beszélhe
tünk pl. sertésfajtákról (mangalica,, 
dán fehér, essex stb.),, kutyafajták
ról (puli, komondor, agár stb.), búza
fajtákról (bánkúti, Fleischmami 
stb.), de semmi esetre sem mond
hatjuk azt, hogy halfajták vagy ke
szegfajták. A különböző halak sok
kal távolabbi rokonok, mint pl. a. 
házi sertés fajon belül a mangalica 
és társai, vagy a házi kutyák között 
a puli és a komondor.

Ha a halakat gyűjtőnéven kíván
juk említeni, akkor halfajokról (pL 
süllő, kősüllő, csuka, ponty stb,5 
vagy halféleségekről beszélünk (pl.: 
Hány halfaj él ebben a vízben? Ta
vunkban ötféle halat találunk!) A  
keszegek esetében is a faj szó a he
lyes. Nem keszeg fajtáink, hanem 
keszeg fajaink vannak. A dévér,- a 
bagoly-, a lapos-, a szilvaorrú keszeg 
és társaik mind-mind fajok és nem 
fajták, hiszen kialakulásukhoz nem 
fűződik tenyésztői munka.

Azért a fajta szó is helyet kap ha
lászatunk nyelvében. A ponty mes
terségesen kialakított változatait 
fajtáknak nevezzük. A pontyfajták 
kifejezés tehát helyes. Ugyanígy 
megfelelő aranyhalfajtákat említeni. 
Az aranyhalak különböző változatait 
évszázados munkával tenyésztették 
ki Kínában.

Jegyezzük meg tehát, hogy a fajta 
főnév hazánk gazdasági halai közül 
csak a ponty különböző változatai
nál használható. Pontyfajták. Min
den egyéb összetételben hibás. A 
„szabályt” , így leegyszerűsítve, talán 
könnyen megjegyezzük.

A fajta szóval kapcsolatos min
dennapos botlásnál nagyobb bajok 
is vannak a portánkon, de vajon, ha 
az ilyen kicsiségéket nem tudjuk ki
javítani, miként küzdünk meg a na
gyobb problémákkal!

21



A süllő egyik legérzékenyebb ha- 
lünk, élv eszállít ása jelentős prob

léma. Az NDK-beli Deutsche Fische- 
rei Zeitung idei szeptemberi szá
mában figyelemreméltó és gyakor
lati szempontból jelentős tanul
mányt közölt dr. K. Anwand tollá
ból. A berlini Mezőgazdasági Akadé
mia halászati osztályának ismert 
kutatója érdekes tanulmányban fog
lalkozott a kérdéssel reámutatva 
arra, hogy a süllőivadék élve szállí
tásának jó és a gyakorlatban köny- 
nyen megoldható módszere: szállítás 
konyhasós fürdőben. Anwand dol
gozatának nyomán az alábbiakban 
foglalkozunk a tógazdasági szem
pontból fontos kérdéssel abban a 
reményben, hogy a német kutató 
által kidolgozott eljárást nálunk is 
kipróbálják és ha az — ami felette 
valószínű — beválik rendszeresen 
alkalmazzák).

Közismerten meglepően jók azok 
az eredmények, melyeket a halak 
konyhasós vízben való fürösztésével 
lehet elérni. A konyhasós oldatban 
való fürösztés tulajdonképpen ket
tős hatással van a halakra: elsősor
ban megszabadítja őket a káros 
élősdiektől, a bőrparazitáktól, mint 
például a Cyclochaeta, a Costia, a 
Chilodonella. De nem marad el 
jelentőség szempontjából a konyha
sós fürösztésnek az a hatása, mely a 
halak egészségének általános felja
vításában, a halat erősítő, ellen
állóképességét, kondícióját fokozó 
zsongításában nyilvánul meg.

Szorgalmasan foglalkoztak a kér
déssel az osztrák kutatók is, akik 
sorozatos kísérleteik eredményekép
pen azt a látszólag ellentmondásos, 
ugyanakkor meglepő tapasztalatot 
szűrték le: azok a halfajok, melyek
nek oxigénigénye viszonylag magas, 
mint például a pisztrángfélék, sok
kal ellenállóképesebbek a sós olda
tokkal szemben, mint az oxigénellá
tás szempontjából sokkal szerényebb

halak, így a pontyfajták és a 
compó.

Hogy az egyébként rendkívül ér
zékeny süllő viszonylag jól bírja a 
konyhasós fürösztést, az a mi állat
kertünkben is bebizonyosodott, ahol 
az akvárium-terrárium osztály veze
tője, Pénzes Bethen már hosszabb 
idő óta süllőit rendszeresen sósvíz- 
zel, nevezetesen 2,5%-osra hígított 
tengervízzel szabadítja meg a bőr- 
élősdiektől. A fürdetés egy percig 
tart és a süllők a kezelést károsodás 
nélkül viselik el, pusztulást csak 
akkor észleltek, ha a fürdetést a 
paraziták túlélése miatt meg kelleti 
ismételni, ilyenkor az elhullás álta
lában fél nap alatt következett be.

Anwand megfigyelései szerint a 
süllő konyhasó tartalmú vízben egé
szen másképpen viselkedik, mint a 
többi halfaj. Akár 1,0, 1,5, 2,0, vagy 
éppen 2,5%-os a konyhasó oldat, a 
belé helyezett süllők legfeljebb öl 
perc leforgása után szinte mozdulat
lanul, bágyadtan helyezkedtek el a 
víz felszínének közelében, többségük 
háton vagy Oldalt fekve keltette 
olyan halak benyomását, melyek a 
végüket járják. De ha a konyhasós 
vízből friss vízbe kerültek, rövid idő 
leforgása után egészen normálisan 
viselkedtek, szinte vidáman úszkál
tak és percek alatt nyerték visszá 
azt a sötétszürke színüket, mely a 
konyhasós vízben elhalványult.

A konyhasós fürösztéssel kapcso
latos időtartam-vizsgálatok szerint a 
süllők a másfél százalékos konyhasó 
oldatban több órás fürösztést visel
tek el minden károsodás nélkül, a 
töményebb, 2,5%-os oldatban azon
ban legfeljebb 1—2 órát, ennél 
hosszabb idő múltán már határozott 
károsodási jelek voltak észlelhetők.

A szerzett tapasztalatok alapján 
ajánlják a pontyos tóból lehalászott 
süllő konyhasós fürdetését a gyak
ran előforduló Cyclochaeta parazita 
elpusztítására, de mint általános erő

A süllőivadék élveszállítása

sítő, zsongító eljárást hosszabb ideig 
tartó szállítások előtt a süllő vitali
tásának, ellenállóképességének foko
zására. Ezeket a tapasztalatokat 
Einsele még 1961-ben adta közre, 
kutatásainak eredményei adták az 
ötletet konyhasós fürdők alkalmazá
sára a süllőivadék komplikáltabb 
szállítási problémáinak megoldására.

Az első kísérleteket 1963. őszén 
végezték, a probléma nem volt egy
szerű, a peitzi tógazdaságból kellett 
a süllőivadékot tehergépkocsin el
szállítani Berlinbe több mint négy
órás időtartam alatt. A  halak átla
gosan 9,7 cm hosszúak és 6,5 g 
súlyúak voltak, egy liternyi vízbe 12 
darab került, a szállításra egyébként 
húsz literes halaskannák szolgáltak, 
az egyiket sűrített levegővel, a má
sikat acélpalackban tárolt oxigén
gázzal szellőztették.

A kannák mindegyikébe 300 gramm 
vízben oldott konyhasót juttattak 
fokozatosain, 30 perc leforgása alatt 
apró adagokban, hogy a kannákban 
levő halak fokozatosan szokjanak 
hozzá a konyhasós oldathoz, a kan
nák vizének sókoncentrációja a tel
jes adag betöltése után 1,5% volt. 
A kannák vizét szállítás közben 
óránként vizsgálták, meghatározták 
oxigéntartalmát, a szervesanyag 
mennyiségét a permanganát-fogyasz- 
tás alapján, de ellenőrizték a víz 
konyhasókoncentrációját és hőmér
sékletét is.

A szállítmány indítása du. kettő
kor történt, pontosan 30 perccel a 
rakodás után, amikor a kannák tar
talmának sókoncentrációja már el
érte a másfél százalékot. A vízhő- 
mérséklet 2,0 C° volt, az oxigén-tar
talom 16,51 mg/liter, a sókoncent
ráció 1,77%, a permanganátfogyasz- 
tás az indításkor 0 mg/liter volt 
abban a tartányban, melyet óránként 
és folyadék literenként 3,66 liternyi 
levegővel szellőztettek. A másik 
kannát oxigénnel szellőztették, víz- 
leterenként és óránként 2,4 literrel.

Az első ellenőrző állomáson, két- 
órai (54 km-es) út után észlelhető 
volt a víz erős habzása, ami annak 
volt a következménye, hogy a halak
ról sok nyálka oldódott le, a nyálka- 
képződés a szállítás folyamán egyre 
tovább fokozódott. A levegő- illetve 
oxigén-tartalom kielégítőnek mutat
kozott, a levegővel szellőztetett 
kannában az eredeti értéknek ugyan 
a felére esett vissza, ugyanakkor az 
oxigénnel szellőztetett tartányban az 
0 2 tartalom jelentős emelkedése v olt 
észlelhető, sőt a további órák folya
mán egyre nagyobb mennyiségben 
volt meghatározható. A víz perrnan- 
ganát-fogyasztása természetesen fel
szökött, a levegővel szellőztetett 
kannában kissé magasabbra, mint 
abban, mely oxigént kapott; általá
ban azokat a szinteket lehetett meg
állapítani, melyek a sónélküli tóvíz
ben eszközölt szállítások alkalmá
val megszokottak.

Délután öt órakor, 118 km-es út 
végeztével az elemzések lényeges
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A szélmotor szellőzteti a vizet és megakadályozza a telelő teljes befagyását
(Szakolczai felv.)

— k o n y h a s ó s  fürdőben

változást nem mutattak, a levegővel 
szellőztetett kanna vizének oxigén- 
tartalma vagy 40%-kal emelkedett, 
ugyanakkor azonban a permanganát- 
fogyasztása is. A tehergépkocsi dél
után hat órakor érte el a szállítás 
célját, a berlini intézet laboratóriu
mát, ahol újabb vízelemzésre kerül 
sor, a levegővel szellőztetett kanna 
vizének oldott oxigéntartalma csök
kent, az oxigénnel tápláltban emel
kedett, az előbbiben emelkedett a 
permanganát-fogyasztás, az utóbbi
ban azonban csak egészen lényegte
len mértékben.

Már az első ellenőrző állomáson 
történt vizsgálatkor az volt a szem
lélő benyomása, hogy a süllők álla
pota már rövid idővel az indulás 
után felette aggasztónak ígérkezett. 
Túlnyomó részük szédelegve lebe
gett a víz felszínén, általában a 
hátukon vagy oldalukon feküdtek, 
életmegnyilvánulást alig lehetett fel
fedezni, mintha csak végét járta 
volna az egész szállítmányt. A szál
lítmány kísérői már nem is re
ménykedtek abban, hogy a halak 
élve „ússzák” meg a szállításra 
még hátralevő többórás időt.

De — véget ért a több mint négy
órás út és a halak friss vízbe kerül
tek. Alig néhány perc leforgása után 
mintha csak feltámadtak volna a 
tetszhalál állapotából, vidáman, 
úszóikkal erélyesen kavargatva a 
vizet úsztak és semmi nyomát sem 
mutatták annak, mintha percekkel 
előbb még „dögrováson” lettek volna, 
hogy a többórás tetszhalotti állapot 
bármilyen kárt is okozott volna 
bennük. De ami a legmeglepőbb és 
talán a legfontosabb, a halak egész
ségi állapotának javulása nem volt 
átmeneti, sem az akváriumokban 
töltött többhetes idő, sem pedig a 
telelőkben átvészelt hónapok után 
sem lehetett bármilyen jelét is fel
fedezni annak, hogy a látszólag 
drasztikus szállítási módszer bár
miben is kárára lett volna a süllő- 
ivadék vitalitásának. Sőt éppen 
«ellenkezőleg! Azokkal a süllőkkel 
szemben, melyeket tiszta tóvízben a 
hagyományos módon szállítottak 
azonos idő alatt azonos távolságra 
azonos körülmények között: sokkal 
nagyobb életerőt, jobb egészségi 
állapotot mutattak. A másfél száza
lékos konyhasós vízben való tartóz
kodás mintha csak előnyös lett 
volna a halak erőnlétére és egész
ségére. Természetesen a halakon 
semmiféle bőrparazitát nem találtak.

Annak eldöntésére, hogy a süllők 
miképpen bírják el a különféle kon
centrációjú konyhasós vizet, szüksé
gesnek látszott a kérdést akváriumi 
kísérletekkel tisztázni. Különféle 
koncentrációkat hoztak létre, de a 
konyhasót mindig oldat formájában, 
fokozatosan adagolták oly módon, 
hogy a kívánt sómennyiség 25—30 
perc alatt kerüljön a kísérleti me
dence vizébe, a halaknak így mód
juk volt hozzászokni a sótartalom 
növekedéséhez és elkerülhető volt 
a sótartalom hirtelen növekedése

következtében előálló esetleges sok
kos jelenség.

Ha a víz sótartalmát 3—4%-ra 
emelték, a halak néhány perG eltel
tével már komoly károsodás jeleit 
mutatták. Az ivadék már az első 
pillanatokban nyugtalanná vált, a 
halak szédelegni kezdtek és a há
tukra, vagy oldalvást feküdtek. Ez a 
jelenség — mint mondottuk — sok
kal alacsonyabb sókoncentráció mel
lett is észlelhető volt, a különbség, 
azonban igen jelentős, mert a 
3—4%-os konyhasós fürdőben a 
halak bőre, kopoltyúi és a szemük 
szaruhártyája erősen károsodott a 
tömény sófürdő edző, maró hatására. 
A károsodás minden esetben a 
halak elhullására vezetett akkor is, 
ha viszonylag rövid idő múltán friss, 
sómentes vízbe kerültek.

Másfél százalékos konyhasós víz
ben háromórás fürdetés után sem 
lehetett bármilyen nyomát sem látni 
annak, hogy a halak egészsége szen
vedett volna. De ha a halakat 11 
órán át tartották a viszonylag gyenge 
töménységű sósvízben, már észlel
hető volt a szaruhártyák elhomályo- 
sulása, a kopoltyűk elhalványulása. 
És az ebbe az állapotba jutott süllő
ivadék már nem nyerte vissza az 
egészségét akkor sem, ha a jelzett 
idő elmúltával friss vízbe került.

A kísérlet azt bizonyította, hogy a 
rövid idő alatt kárt nem okozó, 
gyenge, 1,5%-oS konyhasós oldat is 
lehet az oka súlyos, helyrehozhatat
lan károknak, ha a fürösztési idő
tartam meghaladja a megengedett 
határt.

A konyhasós fürösztésnek alkal
mazása a süllőivadék szállításakor 
jelentős és gyakorlati szempontból 
fontos. Nincsen kizárva, hogy a 
konyhasós módszer olyan lehetősé
get nyújt a süllőivadék élveszállí- 
tására, mely elkerülhetővé teszi az 
elhullásokat és megold olyan prob
lémákat, melyek leküzdhetetlenek- 
nek tűntek. A kísérletek eredmé
nyeinek értékelése alapján indo

koltnak látszik annak leszögezése, 
hogy a konyhasó oldat töménysége 
ne haladja túl az 1%-ot, tehát a 10 
g NaCl/liter koncentrációt, ugyan
akkor feltétlenül szükséges a víz 
szellőztetése akár levegővel, akár 
oxigénnel. Nagyobb süllőivadék szál
lítmányok indítása előtt célszerű 
kisebb mennyiségekkel próbálkozni 
és azok eredményétől tenni függővé 
a további eljárást.

összegezve az elmondottakat: a 
süllőivadék szállítása konyhasós ol
datban lehetőségeket kínál, gyakor
latilag igen értékes módszerről van 
szó. A süllő és főleg ivadékának 
szállítása oyan probléma, melyet ha 
az új módszerrel meg lehet oldani, 
annak halászatunk komoly hasznát 
látja. De szó lehet arról is, hogy a 
süllők konyhasós fürdetését arra 
használjuk fel, hogy az élősdiektől 
való megszabadításuk mellett vitali
tásuk és ellenállóképességük emel
kedjék. Az eddig szerzett tapaszta
latok pozitívak voltak olyan lehető
ségeket kínálva, melyekkel élni kell.

(k.)

A  JOURNAL FISH. RÉS. CANA- 
DA 1963 novemberi számában bevált 
haljelölési módszert ismertet G. H. 
Lawler. A halak (csuka, sügér, 
menyhal) hátúszója alatt keresztben 
vékony poliamid, vagy rozsdamentes 
huzalt vezetnek be, a huzal végén 
horgonyszerű visz- 
szahajlás van, ami 

megakadályozza, 
hogy az injekciós 
tűvel bevezetett 
huzal kicsússzék a 
haltestből. A  huzal végén kb. 10 mm 
hosszú, 3—4 mm széles rozsdamen
tes acélból készült táblácska van 
odaerősítve, erre kerül a jelzés szá
ma. A jelölés bevált, 1962-ben 2408 
halat jelöltek meg ezzel a módszer
rel, a következő évben 426 példányt 
sikerült visszafogni.
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Az elméleti és alkalmazott limnológia -  
- N E M Z E T K Ö Z ! I E G Y E S Ü L E T E

A belvizek kutatóit összefogó 
Egyesület legközelebbi Kongresszu
sát 1965 augusztusában Lengyelor
szágban tartja. Az Egyesület tagok 
szövetsége (rendes tagok: limnoió- 
giai tevékenységet folytató egyének; 
rendkívüli tagok: tudományos inté
zetek, vízügyi kérdésekkel stb. fog
lalkozó intézmények) élő valami: 
növekedik, fejlődik, s korszerű szin
ten tevékenykedik, a jövőbe is te
kintve.

Az édesvízi élet iránt fokozódó 
érdeklődés és az első világháború 
utáni évek nehézségei miatt külö
nösen Szükséges alkalmat nyújtani 
ahhoz, hogy a belvízkutatók közös 
problémáikat közvetlenül megvitat
hassák. A svéd E. Naumann és a 
német A. Thienemann kezdeménye
zésével elindított nemes propagan
da eredményeképpen 1922. január
jában Kiéiben alakult meg az Egye
sület (13 országból 82 résztvevő, 21 
előadás), s még abban az évbén 
Innsbruckban kongresszust tartott. 
Ekkor már 200 volt a taglétszám 
(21 országból), s a következő évben 
ez megkétszereződött (26 országból 
415 tag). Ma a taglétszáma megha
ladja az ezret (1084 rendes, 192 
rendkívüli tag, 43 ország).

A Nemzetközi Limnológiai Egye
sület megalakulása e tudományág 
történetében olyan, korszakot jelen
tő mérföldkő, amilyen rendű a 
svájci A. Forel „Limnológia, Tótan” 
c. könyvének megjelenése volt 1901- 
ben. Európában ettől számítjuk a 
limnológia tudományág megszületé
sét.

Az Egyesület célja: a limnológia 
egész területének és alkalmazásá
nak előbbrevitele a limnológia te
rületén működő kutatók és intéze
tek, valamint a limnológia barátai
nak egybegyűjtésével.

A megalakulás óta eltelt több 
mint négy évtized alatt 15 alkalom
mal gyűlt össze kongresszusra a 
tagság. A vendéglátó országok idő
rendben: Németország (alakuló
ülés), Ausztria, Szovjetunió, Olasz
ország, Magyarország (1930), Jugo
szlávia, Franciaország, Svédország 
Svájc, Belgium, Anglia, Finnország, 
Ausztria és az USA volt.

Az első években valamennyi ülés 
plenáris volt. A tagság létszámának 
növekedésével a plenáris ülések 
mellett párhuzamos szekciók létre
hozására volt szükség. A plenáris 
ülések mellett témáját általában a 
vendéglátó ország adottsága, sajá
tos problémái és szakmai tevékeny
ségének iránya szabja meg.

Pl. előzetes terv szerint Lengyel- 
országban a plenáris üléseken a kö
vetkező . problémákkal foglalkoznak: 
a halastavak kemizmusa és annak je
lentősége a pontytenyésztésben; a 
biológiai vízelemzósek korszerű 
módszerei a sztatikus vizek életkö

zösségeinek alakulását befolyásoló 
tényezők.

A kongresszusokhoz tanulmány
utak csatlakoznak, a vendéglátó or
szág a helyszínen ismerteti tipikus 
belvizeit, a limnológiai kutatóinté
zeteit, az alkalmazott limnológia 
területére eső intézményeit stb. így 
a világ minden részéből összegyűlt 
szakemberek megismerkednek a 
vendéglátó ország speciális „vizes” 
helyzetével, a limnológia tevékeny
ség szintjével stb.

A kongresszusi eseményeket, be
számítva a tudományos előadások 
teljes szövegét is, a „Verhandlun- 
gen” ismerteti. Ez a kiadványson>- 
zat, mely az 1922 évi 414 o. terje
delmű 14. és 15 kötetté fejlődött, 
igazolja az Egyesület életrevalósá
gát, aktivitását és a limnológia nö
vekedő jelentőségét a mindennapi 
életben is.

Szakbizottságok állandóan mű
ködnek, a módszertani szakbizott
ságok tevékenységének eredménye
képpen jól bevált korszerű módsze
reket már 12 füzetben ismertetett. 
Újabban egy-egy speciális kérdés 
megvitatására Symposiumokat szer
veznek (1958. Velence: A brakvizek 
osztályozása), (ism. Hidr. Közlöny 
1960. 198. o.) A legközelebbi tárgya: 
A természetes vizek planktonállo^- 
mányainak nagyságát és jellegét be
folyásoló tényezők.

A felsorolt kiadványokat a tag
sági díj fejében kapják a tagok. 
Korszerű szakmunkák ezek, melyek 
értéke messze meghaladja a tagsági 
díj csekély összegét.

Az Egyesület életéhez tartozik a 
kimagasló teljesítmények közös el
ismerése. Erre a célra időről-időre 
kijelölt bizottság javaslata alapján, 
világviszonylatban kiváló kutatók 
és intézetek munkásságát tüntetik 
ki az „E. Naumann-Emlékérem’ ’- 
mel.

Az olaszok a pallanzai Hidrobio-

A PRÁGAI ZIVOCISNÁ VYROBA 
idei 10-es számában A. Prucha ésE. 
Fenol ismerteti azokat az úszó ívó
fészkeket, melyeket a Vitává folyón 
helyeztek ki a dévérek szaporítására. 
A fészkek tűlevelű ágakból készül
tek, közel a partokhoz telepítve úsz

tak a vízfelszín 
alatt, rögzítésükre 
kövek szolgáltak. 
Az úszó ívófész
kek igen eredmé
nyesek főleg az 

az olyan vizeken, melyek vízállása 
erősen változó és fennforog annak 
a veszélye, hogy az ikra szárazon 
marad. Az úszó ívófészkek jól vál
tak be a pontyívatásnál, a pontyok 
amint a víz elérte a 21 C°-os hő
mérsékletet, teleézórták azokat ikrák
kal, a keltetőkbe áthelyezett fészkek 
ikratömege jól fejlődött.

lógíai Intézet korán elhunyt kiváló 
planktológus igazgatója emlékének 
megőrzésére az Egyesületnél 1 mil
lió lírás alapítványt tettek. Az ala
pítólevélnek megfelelően minden 
kongresszuson elhangzik egy „Bal- 
di-emlékbeszéd” az elméleti limno
lógia valamely korszerű problémá
járól.

A Baldi-emlékbeszédek magas 
színvonalú szakelőadások, melyek a 
szakmai fejlődést munkálják. Ná
lunk is érdemes lenne pl. a plank
tonpopuláció változásával Lund 
prof. előadása alapján foglalkozni. 
Az előadás 15 évi útkeresés irányait 
és eredményeit, a probléma folya
matos kiszélesedését és a jövő kilá
tásait tárgyalta.

Az Egyesület 195*5 óta a Biológiai 
Egyesületek Nemzetközi Szövetsé
gének (I. U. B. S.) „Limnológia” 
szekciója. E világszövetség közgyű
lésein beszámol tevékenységéről. Az 
I. U. B. S. anyagilag is támogatja 
Egyesületünket.

A dunai országok Duna-kutatásá* 
összefogó „Donau Arbeitsgemein- 
schaft” a S. I. L. kebelében speciá
lis feladatokat lát el. Ebben a keret
ben a hazai Duna-kutatók is élénk 
tevékenységet fejtenek ki.

Magyar szakemberek kezdettől- 
fogva részt vettek az egyesületi élet
ben. 1935-ben taglétszám tekinteté
ben 26 ország között a negyedik 
helyen állottunk. A legtöbb kong
resszuson magyar kutató is tartott 
előadást. Winkler Lajos majd Maucha 
Rezső tagja, majd vezetője lett a 
vízkémiai módszertani bizottságnak. 
A budapesti kongresszuson (1930) 
kérte fel A. Thienemann, az akkori 
elnök, Maucha Rezsőt terephaszná
latra is alkalmas vízkémiai módsze
rek kidolgozására. Néhai Hankó 
Bélát, akkoriban a révfülöpi Bioló
giai Állomás vezetőjét, majd a 
tihanyi intézet első igazgatóját be
választották az alelnökök közé. 
Azóta is van magyar az alelnökök 
között (Maucha, Sebestyén). A leg
utóbbi kongresszusi jelentés Magyar- 
országból 3 intézetet és 15 egyéni 
tagot sorolt fel.

D’Ancona professzor 1962 -iki el
nöki beszámolójában hazánkat is 
említette azok között az országok 
között, melyek egyesületbe tömö
rülve is fejtenek ki limnológiai te
vékenységet. D’Ancona professzor 
1961-ben részt vett a Magyar Hidro- 
biológus Napokon, melyet abban az 
évben a magyar Hidrológiai Társa
ság Limnológiai Szakosztálya Buda
pesten rendezett.

A szakegyesületbe való tömörülés 
a szakma erősségét és a tagok szak
mai haladását, látókörök kiszélese
dését munkálja.

Egyesületünk kiadványai vissza
tükrözik a limnológia fejlődését, irá
nyait, egyúttal segítséget nyújtanak 
kutatóinknak is hazai feladatok kor
szerű ellátásában. A limnológia ma 
nemzetközileg elismert, főképpen 
biológiai jellegű tudományág. Spe
ciális nehézségeink ellenére, egyet
értésben, jó munkánkkal töreked
jünk arra, hogy hazánkban is felis
merjék ezt.

Sebestyén Olga
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Ta pasztalatcsere
—  a tiszántúli halgazdaságban

Immár tizedik éve, hogy az őszi 
tógazdasági tapasztalatcseréket meg
szervezte az Országos Vízügyi Fő- 
igazgatóság. Hasznosak ezek az utak, 
mert a tervezők és az üzemelők köz
vetlen benyomások alapján — a 
vélemények kölcsönös kicserélése 
mellett — gyűjthetik tapasztalatai
kat a termelés megkönnyítéséhez. A 
tervezés pedig így a korszerű és gaz
daságos üzemelés követelményeinek 
szem előtt tartásával tudja megol
dani feladatát.

Példás volt 1964 őszén a Tiszán
túli Vízügyi Igazgatóság előkészítő 
munkája, a bejelentések alapján 
mindenki férőhelyhez, gumicsizmá
hoz és esőköpenyhez jutott az esős 
idő kivédésére. Autóbuszon jutottunk 
el Polgárra, ahol az Állami Hizlalda 
előtt több vagon sertéstrágyát lát
tunk szétterülni a tógazdasági szi
várgókba. önként vetődött fel a szak
emberekben, hogy egy kis segítség
gel a nem könnyű trágyaszállítá
soktól megszabadulhatna a gazda
ság.

A tógazdaságban lehalászás folyt, 
még hozzá összpontosított külső hal
ágyas rendszerben. Négy tóegység 
(500 kh) haltermése egymás után ke
rült lehalászásra a közös külső hal
ágyban, melynek kihúzó helyén be
tonlépcső, betonburkolat és kád se- 
díti elő a lehalászás műveletét. A 
hálóval összehúzott halra — kissé 
erős sugarú frissítés mellett — 5 
nagycsizmás munkavállaló adagolta 
a halat az elevátornak, amely a töl
tésen elhelyezett hosszú válogató 
asztalra öntötte azt. Itt 8 ember osz
tályozta a vegyesen adagolt halat. 
Szétválogatás a betonkeretben elhe
lyezett fakádakban történt. Innen 
került számolva kosárba és mérve 
az iparvasúti kocsira, amely megfe
lelő teleltetőbe szállította a halat. 
A lehalászásnál 22 ember dolgozott, 
a napi átlag teljesítmény 200 q (telel
tetőbe szállított) hal. Itt láttuk a kor
szerű berendezés előnyeit és a még 
javítható technológiát.

A hal felemelését hallifttel lehetne 
célszerűen megoldani, ha az ipar- 
vasút kádjánál kiürítésre használt 
emelőhálót alkalmaznánk egy aknás 
zsilipben. Ebben az esetben nem kell 
az embereknek szákolni a hálókból 
a halat, rá lehet hálóval szorítani 
a halliftre, nem kell a halelvátor 
sem és törés mentesen hozható fel 
a töltésre a hal. Markó János igaz
gató tájékoztatása szerint már ez a 
berendezés is 1,60 Ft megtakarítást 
eredményezett csak halászati mun
kabérben halkilogrammonként, a ha
gyományos lehalászási móddal szem
ben.

A térképen ismertetett Tinólaposi 
tavak is bekapcsolhatók lettek volna 
a polgári közös külső halágyba és 
így a hal — szállítás nélkül — köze
lebb került volna a teleltetőkhöz.

A Bivalyhalmi tavaknál már kor
szerűbb, teleltetők között elhelyezett

közös halágyat láttunk, de a kádak 
befogadására épített betontepsi fel
magasításával a fakádak is elhagy
hatók. A tógazdasági magtárakat cél
szerűbb a tavak között lábakra he
lyezni, mert így a takarmány lefelé 
gravitálhat a tavakban levő csóna
kokba és nem vizesedik, dohosodik 
az alsó szinten, ahol mészport és mű
trágyát célszerű inkább elhelyezni.

Jó a hullámvédelmi megoldás, a 
tört rézsűn ferde kévékkel elhelye
zett (a felhasznált gyékény azonban 
egy év alatt a vízben elkorhad). 
Az igen eredményes, haladószelle
mű vezetés valószínű itt még to
vábbi megtakarítást fog elérni a 
halhús előállításánál.

A Polgáron elfogyasztott ebéd után 
a Tiszavasvári Haladás Mtsz. épülő 
halastavát, illetve csak a teleltető és 
raktártavait tekintettük meg, a meg
indult esőzésben. Itt a szöktetéses 
lehalászás technológiáját — tapasz
talt szakember hiányában — nehe
zen látjuk keresztülvihetőnek. A te
leltetők végében levő külső halágy 
tápláló zsiliptorkolatán nincs rács
elzáró lehetőség. A halak így a csőbe 
beúszva elpusztulhatnak. A hálóki
húzó hely a halágy hosszában van 
kiképezve, míg a teleltetöknél a há
lókihúzó hely sehol sincs kiképezve. 
Ez régen vitatott tervezési szem
pont, mely a halászás technológiájá
ban szinte elengedhetetlen követel
mény.

Innen a Keleti Főcsatorna torko
lati zsilipéhez mentünk, ahol a ha
józható zsilipet szemléltük meg. E 
műtárgy halliftként is beválik, ha ide 
100 1/sec állandó vízsugárral — be
csaljuk az alsó szintről a halakat, 
majd megfelelő hal telítettség ese
tén az alsó kapu zárása után a felső 
kaput megnyitjuk és az így oda be
tódult halat felúsztatjuk a felső 
szintre. Itt azonban ez nem is fontos,

mert a Főcsatorna mint zárt víz ke
rül halasításra és ez esetben nem 
cél a hal nyíltvízre engedése.

A Tiszalöki Erőmű hallépcsőjét 
már alkonyattal tekintettük meg. Itt 
az ellenőrzésre beállított halcsapdák 
riasztóan hatnak a vándorló halakra. 
A csigavonalban elhelyezett hallép- 
csőben nagy vízellenállást kell leküz- 
denie a halnak és a szeméttel gyor
san feltelő járatok is nehezítik a 
halmozgást. E helyett célszerűbbnek 
látszik automatikus hallift beállí
tása, amelynél lényeg, hogy a mene
kítő akna legyen kiképezve az alsó 
szinten.

Másnap indultunk tovább a K— 
V.-ös tározóhoz Balmazújvárosra. Az 
impozáns méretű tápláló zsilipek 
megtekintése után Nyári János fő- 
agronómus ismertette a tározótavak 
másodlagos halászati üzemét. Saj
nos, itt igen nehéz körülmények kö
zött tudják a lehalászást elvégezni, a 
teljes lecsapolhatóság hiánya miatt. 
A tavak áttervezése folyamatban 
van. Az újabb tórekeszeket (1400 kh) 
már korszerűen összpontosított 
rendszerben, az öt tóegység köze
pén, köralakban elhelyezett külső 
halágyakkal, teleltetőkkel tervezték. 
Ez lesz az ország legkorszerűbb és 
leggazdaságosabb tórendszere .

Csepergő esőben a régi 50 éves 
Hortobágyi halgazdaságot tekintet
tük meg. Az elmúlt idő nagyon meg
látszik a halgazdaságon, nemcsak a 
tavak elnádasodása, a tápcsatornák 
benőttsége, de a műtárgyak elhasz
nálódása, tönkremenetele miatt ha
laszthatatlan felújítást igényel, amely 
már tervezési szinten halad előre. 
Az egyik felső tó lehalászását tekin
tettük meg, hol vontatottan, 22 em
ber halászott hagyományos módon, 
még a központban katonás rendben 
sorakozó halelevátorokat sem vették 
igénybe. A gazdaságos üzemelés ér
dekében a felújítás minden téren a 
legsürgősebb feladat. Kívánatos lenne 
a felújítást korszerű, központosított 
külső halágyas rendszerben elvé
gezni, amelynek lehetősége itt is 
adva van.

Tóth József

Sok gondot okoz a levegőztetés
(Szakolczai felv.)
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helyszíni, illetve laboratóriumi 
vizsgálata után lehet hivatalosan 
megállapítani. így érthető, hogy 
osztályunk szakemberei évről évre 
többször szálltak ki halgazdaságok
ba és mindig több hal laboratóriu
mi vizsgálatát végezték el, amint ez 
a mellékelt táblázatból is kitűnik.

Meg kell említeni, hogy 1961-től 
már a 4 vidéki Állategészségügyi 
Intézet is bekapcsolódott a halkór- 
tani munkába, így a kiszállások 
egy része működési területükön reá
juk hárult.

A hazai kialakult gyakorlat meg
ismerése és elsajátítása után meg 
kellett ismerni a külföldi állat
egészségügyi intézmények ilyen irá
nyú munkáját is. E célból 1961 nya
rán Lengyelországban, 1961 decem
berében a debreceni Állategészség
ügyi Intézet szakemberével Cseh
szlovákiában, legutóbb pedig, amint 
arról a lap olvasóit tájékoztattam 
is, Ribiánszky Miklós igazgatóval.
Tölg István és Szalay Mihály kar- 
társakkal Zágrábban voltam tanul
mányúton. A külföldi utak alkal
mával nemcsak az ott kialakult 
halkórtani rutinmunkát, a tudomá
nyos kutató munka kérdéseit és 
eredményeit ismerhettük meg, ha
nem személyes megismerkedés alap
ján jó kartársi, sőt baráti kapcsola
tot alakítottunk ki neves szakem
berekkel. A meglátogatott intézmé
nyek vezetői időnként különlenyo
matok, sőt évkönyvek küldésével is 
tájékoztatnak az általuk végzett to
vábbi munkáról és az eredmények
ről. Külföldi látogatásaink egyik 
eredménye volt Kocylowsky állat
orvos tanár lengyel nyelvű szak
könyvének megismerése, melyet a 
mezőgazdasági kiadó Kojnok János 
dr. kitűnő fordításában az elmúlt 
évben magyar nyelven kiadott. A 
lengyel szakemberek e tankönyvön 
keresztül is komoly segítséget ad
tak halkórtani munkánkhoz. Míg a 
lengyelektől túlnyomólag bakterio
lógiai, addig a cseh szakemberektől 
—* elsősorban Dyk professzortól — 
halparazitológiai vizsgáló módszere
ket, illetve újabb eljárásokat tanul
hattunk meg. További munkánkhoz 
sok segítséget adott Dr. Szakolczai 
Józsefnek 1963 nyarán a SZU-ban 
végzett tanulmányútja. Több kuta
tóintézet és halkórtani osiztály meg
látogatásával megismerhette a SZU- 
ban folyó ilyen irányú munkát.

Hazai és külföldi intézmények 
meglátogatása, a munkamódszerek 
elsajátítása és a személyes kapcso
lat kiépítése mellett természetesen 
tanulmányozni kellett osztályunk 
szakembereinek a már önálló tudo
mánnyá terebélyesedett halkórtan 
irodalmi anyagát is. A halkórtani 
kérdések iránt érdeklődők számára 
írtam meg a „Halbetegségek elleni 
védekezés” című, 253 irodalmi ada
tot tartalmazó témadokumentációt.

Az évről évre elvégzett nagyszá
mú rutin vizsgálat mellett igyekez
tünk a gyakorlati szempontból je-

Az elmúlt tel ilyen vastag jéggel „kedveskedett”

XJ alászati értekezleteken, legutóbb a 
HTSz 1964. dec. 10-i küldött- 

gyűlésén is több felszólaló hiányol
ta, hogy kevés tájékoztató cikk, be
számoló jelenik meg a hal tenyész
téssel és halegészségüggyel foglal
kozó intézetek, illetve osztályok 
munkájáról, pedig a gyakorlati ha
lászokat nagyon érdekli az, hogy a 
tudomány művelői milyen kérdé
sekkel foglalkoznak, milyen ered
ményeket értek el és ezek az ered
mények mennyiben segítik a halá
szati gyakorlatot.

E felszólalásokat végighallgatva 
igazat kellett adnom a kritikának 
hiszen a mi intézetünkben is több 
mint 6 éve foglalkozunk halkórtani 
kérdésekkel, de osztályunk ilyen 
irányú munkájáról áttekinthető ké
pet eddig nem adtunk. Elhatároz
tam, hogy ezt a mulasztást rövid 
idő alatt pótolni fogom, hiszen a ku
tatók munkájának nem lehet szebb 
elismerése, mintha azt a gyakorlat 
emberei igénylik, mert kíváncsiak 
az elért eredményekre. így valósul
hat meg az a sokat hangoztatott, de 
a gyakorlatban nem mindig, sőt 
csak ritkán tapasztalható ideális 
kapcsolat az elmélet és a gyakorlat 
között. Jelen beszámolómat abban 
a reményben írom, hogy a többi ha
lászati kérdésekkel foglalkozó intéz
mény is rövidesen beszámol végzett 
munkájáról a Halászat hasábjain.

1957 IX. 2-án intézetünk az FM 
Állategészségügyi Igazgatóságától a 
37.533/1957. sz. utasítás alapján azt 
a feladatot kapta, hogy foglalkozzék 
a halak és a háziméhek kortanával, 
elsősorban fertőző betegségeivel és

(Szakolczai felv.)

fokozatosan építse ki élőbb az Or
szágos Állategészségügyi Intézetben, 
majd a vidéki Állategészségügyi In
tézetekben is e betegségek megálla
pításához szükséges diagnosztikai 
vizsgálatokat. Ismeretes, hogy ko
rábban halkórtannal elméletileg és 
gyakorlatilag is kizárólag a Halte  ̂
nyésztési Kutató Intézet Halkórtani 
csoportja foglalkozott Jaczó Imre 
dr. vezetésével. Az állatorvosok szá
mára új munkakör elsajátítását te
hát a HAKI-ban kellett kezdeni, 
melyet az akkori vezető Jászfalusi 
Lajos dr. és Jaczó Imre dr. megér
tő segítséggel támogatott. Halélet
tani problémák alaposabb megis
merése céljából e sorok írója 1958 
őszén 1 hónapot töltött a MTA Ti
hanyi Biológiai Kutató Intézetében 
Woynárovich Elek dr. — az intézet 
akkori igazgatója — szíves engedés 
lyével.

Az 1959 november 20-i kollégiumi 
döntés a hal- és méhbetegség eket 
az állatorvosi feladatok közé sorol
ta. Ettől kezdve mind gyakrabban 
hívtak ki helyszíni vizsgálatra a 
gyakorló állatorvosok is, működési 
területükön előfordult halelhullás 
sokhoz. Az 1961 aug. 12-én megje
lent 31/1961 MT sz. rendelet a pon
tyok fertőző hasvízkórját a bejelen
tésre kötelezett fertőző állatbeteg
ségek közé sorolta. A rendelet vég
rehajtási utasítása, illetve az 1962. 
április 1-vel életbe lépett új Állat
egészségügyi Szabályzat részletesen 
előírta e fertőző halbetegséggel kap 
csolatos rendészeti tennivalókat is 
mely szerint a fertőző hasvízkórl 
csak az intézetek szakembereinek

1. táblázati 11 i! . .. _
Év 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Vizsgált h a l .......................... 10 198 498 945 992 987 1464
Kiszállás halgazdaságba . . . 11 20 107 149 110 127 153
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A műtárgyak környékének jégtelenítése fontos tennivaló
(Szakolczai felv.)

Békéscsabai intézetünk a bihariig-

az Országos Állategészségügyi Intézetben
>o-oo<>o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o<m>o-o-o-o-o-o-o-c

lentős halkórtani kérdéseket tudo
mányos kutatással is tisztázni. S o  
kát foglalkoztunk és foglalkozunk 
ma is a fertőző hasvízkór oktanával 
a betegség előidézésében oly lénye
ges Aeromonas punctata bakterioló
giájával, e kórokozó tenyésztési vi
szonyaival. Fertőzési kísérletekkel 
és serológiai vizsgálatokkal is igye
keztünk tisztázni az egyes járvány
esetekből kitenyésztett törzseink 
hovatartozását és tulajdonságait. 
Legújabban e baktériumok fino
mabb antigén szerkezetét kutatja 
Szakolczai dr.

A hasvízkór megelőzésére és le
küzdésére Jaczó dr.-ék által hazánk
ban is meghonosított klorámfeniko'- 
los oltásokat széles körben bevezet
tük és végrehajtására a Vozár mű
szerész által készített automata 
fecskendőket javasoltuk. Kis súlyú 
ivadékok antibiotikumos kezelésére 
kidolgoztuk azoknak fürdőoldatban 
való kezelését. E módszert gazdasá
gaink évről évre kiterjedtebben al
kalmazzák. Különösen a hal szállító 
vagonban végzett fürdetés terjedt 
el és tavaszi halszállítások idején 
széles körben jó eredménnyel alkal
mazzák is. A hasvízkór antibiotiku
mos kezelésére legújabban a Terra- 
mycin tartalmú Erra tápszer vizes 
oldatában pácolt kukorica- vagy 
gabonadara több napon át tartó 
etetését javasoltuk és több gazda
ságban eredménnyel alkalmaztuk.

Halgazdaságainkban a hasvízkór 
mellett egyes években a darakór 
parazitás bántalom okozott sok bajt. 
Különösen 1960 tavaszán győződ
hettünk meg rendkívüli kártételé^ 
ről. Több gazdaságban az egész 
pontyanya állományt megsemmisí
tette. Más gazdaságokban a telelés 
alatt pusztított el több száz mázsa 
ivadékot. Az óriási gazdasági károk 
láttán célul tűztük ki e bántalom 
gyógykezelésének kidolgozását. Kez
detben szovjet kutatók eredményei 
alapján enyhe sós fürdők hosszabb 
ideig tartó alkalmazásával kísérle
teztünk. E módszerrel több helyen 
értünk is el eredményt, de az eljá
rás túl drága volt a kezeléshez szük
séges nagy mennyiségű konyhasó 
miatt, másrészt a több héten át tar
tó fürdetés és a velejáró rendsze
res ellenőrzés a tavaszi munkák 
közben túlságosan igénybe vette a 
tógazdák idejét. Ezért már 1960-ban 
kipróbáltuk a külföldön elsősorban 
pisztrángok darakórjának leküzdé
sére és az ikrapenészedés meggátlá- 
sára eredménnyel alkalmazott híg 
malachitzöld oldatot. Ezt az eljá
rást a darakór leküzdésére megfe
lelőnek, egyszerűnek és olcsónak 
találtuk. Ezért igyekeztünk tógaz
dáinkat a módszerrel megismertet
ni és az eljárást széles körben be
vezetni. A hazai gyártmányú, ha
lakra mérgező malachitzöld festék
por helyett, két éve halkezelésre is 
teljesen alkalmas lengyel készít
ményhez juthattunk, így a kezelé

sek ma már hazánkban is polgár
jogot nyertek.

Legújabban a pontyfélék vérszi- 
vó élősködőinek, elsősorban a 
ponty te tűnek leküzdésével foglal
kozunk, gyors fürdetés formájában.

Kutatjuk a pontyok egy különle
ges, hazánkban eddig még nem ész
lelt úszóhólyaggyulladás^szerű bán
fáiménak oktanát is.

Az elmúlt évben osztályunkon 
bevezettük a haltest, illetve halhús 
zsírtartalmának gyors módszerrel 
való meghatározását is és az év vé
géig 70 ponty zsírvizsgálatát végez
tük el. Ezeket a vizsgálatokat első
sorban a teletetéssel kapcsolatos 
kérdések tisztázása céljából, más
részt a piacj halak megfelelőbb ta
karmányozása végett eszközöltük. 
Külön meg kell említenem azokat 
a rendkívül finom, nagy türelmet 
igénylő vizsgálatokat, melyeket 
Szakolczai dr. kollégám a halvér- 
savó összetevőinek, az albuminok- 
nak és globulinoknak kimutatására 
végez. E kutatások gyakorlati ered
ménye az lesz, hogy különböző hal
betegségek esetén jobban megis
merhetjük a természetes ellenállás 
jelentőségét, az ellenanyagok vál
tozását.

Az intézetünkben folyó halkórta
ni munkákról és azok eredményei
ről igyekeztünk a Halászat olvasóit 
tájékoztatni. Ilyen irányú munkánk
ról 29 cikkben számoltunk be.

Beszámolóm nem lenne teljes, ha 
nem említeném meg vidéki intéze
teink aktív halkórtani munkáját. A 
debreceni, kaposvári, békéscsabai 
és miskolci Állategészségügyi Inté
zetek szakállatorvosai is lelkesen 
kapcsolódtak be e munkába. Műkö
dési területükön évről évre jobban 
megismerik a gazdaságokat, azok 
problémáit és adott esetben elisme
résre méltó segítséget nyújtanak.

rai Halgazdasággal együttműködve 
értékes vizsgálatokat végez a ponty
ivadék zsírtartalmának a telelés 
alatti változására és tanulmányozza 
a ! pontyok paratífuszos fertőzésének 
lehetőségeit kacsanevelésre is hasz
nált halastavakban.

Az elmondottakból láthatjuk, 
hogy az Állategészségügyi Intézetek 
komolyan vették az 1957-ben kapott 
utasítást és a halászat irányító szer
veivel szorosan együttműködve, a 
gyakorlat igényeit állandóan szem 
előtt tartva, igyekeznek a magyar 
halegészségügyet szolgálni.

Dr. Buza László

Szomorú kép a tavalyi tél után
(Szakolczai felv.)

27



Súlygyarapodási érték bevezetése 
a halászatban

A ponty takarmányozásának történe
tében a táplálékféleségek termelő hatását 
kezdetben a különböző takarmány együtt
hatókkal mutattuk ki. Akkoriban még a 
természetes hozamok viszonylagos állan
dóságában hittünk. Ma már keményítő
értékkel jellemezzük takarmányainkat. 
A természetes hozam számításánál a kg - 
bán kifejezett mennyiséget a keményítő
értékkel kapcsoljuk össze, így végül ezt 
a számot is a zsírtermelőképességre ve
zetjük vissza. Egyik oldalon tehát a nagy 
fehérje koncentrációjú természetes táp
lálék, míg a másikon egy magas kemé
nyítőértékű takarmány tömeg; hasznosu
lásuk pedig egyaránt a keményítőérték
kel számítva, a zsírtermelés alapján tör
ténik. — Ha a kérdést erről az oldalról 
nézzük azonnal rájövünk, hogy itt valami 
nincs jól. A zsírtermelőképesség érték
mérőjével jellemezni a hal (elsősorban) 
növekedéséből — vagyis fehérje és hús
lerakódásból — származó súlygyarapodá
sát valóban nem a legtökéletesebb mód
szer.

Feluetődik a kérdés, hogy van-e ennél 
jobb? Dr. Baintner Károly professzor 
nemrég módszert dolgozott ki a takar
mányokban foglalt emészthető nyersfe
hérje értékelésére, többek között a hús
termelés szempontjából.

Módszerében a nyersfehérjét tekinti a 
takarmányok értékmérőjének. Halaink 
legtöbb faja, és így a ponty is korlátlan 
növekedőképességű, nagy a fehérje be
építő képessége, és így a fehérje igénye 
is, egész élete során. Kézenfekvő lenne a 
ponty takarmányhasznosításának kimu
tatásában is rátérni a Baintner-féle súly
gyarapodási értékre. Ezzel a természetes 
hozam — mint fehérjetömeg — értéketése 
is kézzelfogható közelségbe kerülne hoz
zánk.

Baintner professzor azt állapította meg, 
hogy az egységnyi mennyiségű hús, tej 
stb. előállítására elfogyasztott fehérje
mennyiség elsősorban az életfenntartás
hoz szükséges, és csak a fennmaradó rész 
szolgálhat új termékek előállítására. 
Általában azt mondhatjuk, hogy fehér
jében számítva a keményítőértéknek 
8-12%-a a termelés szempontjából el
vész. Ez a fehérje mennyiség ugyanis a 
takarmány megfelelő emésztését, kihasz
nálását, valamint a táplálkozással felfo
kozott anyagcsere fenntartását biztosítja. 
Ezzel szemben az az aminosav mennyi
ség, amely a 8-10%-os fehérjekoncent
ráció esetén többletként rendelkezésre 
áll, teljes egészében a fehérjetartalmú 
termékek előállítására szolgálhat. Lássunk 
erre két példát a sok közül:

1 kg 4% zsírtartalmú tejre kereken 270 
g keményítőértéket és 60 g emészthető 
nyersfehérjét számítunk. Ha keményítő
érték 10%-át levonjuk a fehérjéből, mivel 
ez a takarmány megemésztésére és a fel
fokozott anyagcsere fenntartására szük
séges, akkor marad tejtermelésre 60—27 =  
=  33 g fehérje, ami kb. megfelel 1 kg 
tej fehérje tartalmának.

1 kg zsírmentes húst a sertés becslések 
szerint 600 g keményítő értékből és 220 
g em. nyersfehérjéből állít elő. Ha a ke
ményítőérték 10°/0-át kitevő fehérjemeny- 
nyiséget az anyagcsere és emésztési 
munkára használja fel az állat, akkor 
marad az izomtermelésre 220—60 =  160 g. 
A növekedő sertés izmának 16,5% a 
fehérje tartalma.

Tekintve, hogy ez a számítás minden 
egyes állati termékkel kapcsolatban iga
zolható, feltételezhetően a ponty húster
melésének vonatkozásában is helyes ered
ményt kapnánk, ha ismernénk az 1 kg 
zsírmentes pontyhús termeléséhez szük
séges táplálóértéket, s főleg fehérje 
mennyiséget. Gazdasági állataink által 
termelt tiszta húsnak, mintegy 16,5-20%-a 
a fehérjetartalma (pontyé 16,9%, a süllőé 
20% . )

Feltételezhető, hogy húsban számítva a 
felhasznált fehérjemennyiség ötszörösét 
termeli az állat — Baintner szerint. 
Figyelembe kell venni azt, hogy a takar
mányokat az állat szervezete veszteség 
nélkül nem tudja felvenni, továbbá azt, 
hogy a fehérjék biológiai értékének 
különbözősége folytán a kihasználás 
mértéke változó. Ezért gyakorlati szem
pontból elégséges, ha úgy számítjuk, 
hogy a termelésre rendelkezésre álló 
fehérjéből az állat 3,2-4-szeres mennyi
séget tud húsban előállítani. Baintner az 
elfogyasztott takarmányok súlygyarapító 
hatásának számítására a következő kép
letet javasolja:

Takarmány súly gyarapodási értéke =  
=  (3,2 fehérje) — (0,12 kém. érték. — A 
képlet a megetetett takarmányok fehér
jéjéből képződött súlynövekedést adja. 
Gazdasági állatok fiatalkori hizlalásá
ban a képlet alapján történő számítás 
80—100%-ig realizálódik.

Hogyan fejezhetjük ki ezzel a módszer
rel a természetes hozamot?

Ha valamely tó haltermését a súlygya
rapodási értékkel számítjuk ki — a fel
etetett takarmányokra vonatkoztatva, — 
azt tapasztaljuk, hogy a nettó termés 
mindig nagyobb, mint a feletetett takar
mányokkal számolt súly gyarapodási érték. 
Ez magától értetődik, hiszen a 100°'o 
fölötti értéket éppen az elfogyasztott ter

mészetep táplálék, vagyis maga a termé
szetes hozam adja. Mivel az értékelés 
alapja a felhasznált (elfogyasztott) fe
hérje, az egész évben feletetett takar
mányra kiszámított súly gyarapodási ér
téknek a 100%-on felül kapott mennyi
ségét azonosíthatjuk annak a fehérjetö
megnek a sulygyarapító hatásával, me
lyet a halastó állománya természetes 
táplálékként elfogyasztott.

Megfelelő számítási alapot kapunk a 
természetes táplálék figyelembevétele- 
hez, ha támpontul veszünk a zooplank- 
tonból egy olyan reprezentatív képvise
lőt, — pl. a Daphnia — amelyik általában 
minden halastóban tetemes tömegben 
előfordulhat. Ha a Daphnia 1 kg tömegé
ben foglalt táplálóértékkel osztjuk a 
100%-on felül kapott súly gyarapodási
értéket, súlymennyiségben „Daphnia ért- 
tékben” kapjuk meg a természetes hoza
mot. A Daphnia-érték tehát kg súlyban 
adná meg a takarmányok mellett sze
replő zooplankton tömeg súlygyarapító 
hatását 1 kg élő Daphnia táplálóanya
gaira vonatkoztatva. Daphnia-értékkel 
mérve, tulajdonképpen a tó által termelt 
és a hal által elfogyasztott természetes 
táplálék fehérjét mutatnánk ki.

Természetesen ehhez ismernünk kell a 
vízibolha (Daphnia pulex és D. magna) 
táplálóértékét. Ez Schaperclaus adatai, 
Knauthe kihasználási kísérletei és saját 
vizsgálataim alapján, hozzávetőlegesen a 
következő:

Szárazanyag 93 g, emészthető nyersfe
hérje 43 g, keményítőérték 85 g — 1000 g 
élő Daphnia-ra vonatkoztatva. — A súly
gyarapodási képletbe ezek az adatok be
helyettesítve:

(3,2. 43)—0,12. 85) =  128 g =  0,13 kg
Ez annyit jelent tehát, ha a ponty elfo

gyaszt 1 kg Daphnia tömeget, úgy ettől 
128 g súllyal kell gyarapodnia (13 dkg).

A számítás menete tehát a következő 
lesz. Kiszámítjuk először a feletetett 
takarmányok súly gyarapodási értékét. Ez 
okszerű gazdálkodás esetében jóval ki
kisebb, mint a ténylegesen kapott leha
lászási nettó súly. A nettó halsúlyból a 
számított értéket levonva, megkapjuk azt 
a különbséget, amelyet a természetes 
táplálék eredményezett. Ezt a súlyt oszt
juk 13 dkg-mal, és Daphnia értékben 
megkapjuk azt a természetes táplálék 
mennyiséget kg-ban, amennyit a ponty
állomány feltételezhetően elfogyasztott.

Nézzük meg ezt egy példa kidolgozásán 
keresztül.

7 kát. holdas tóról lehalásztunk nettó 
súlyban 3320 kg háromnyaras piaci pon
tyot. Egész évben felhasznált takarmány 
9210 kg rozs, 6705 kg kém. értékkel. A 
megszokott számítási sémával számolva 
a nettó 3320 kg hozam összetevődik 1917 
kg takarmányozási hozamból és 1403 kg 
természetes hozamból. Ez kát. holdra ki
vetítve 474 kg nettó hozam, amelyből a 
takarmányozási hozam 274 kg, a termé
szetes hozam pedig 200 kg.

A javasolt súly gyarapodási értékkel 
számolva a következő eredményekhez 
jutunk: 1 kg rozs súly gyarapodási értéke 
22 dkg. (Ennyit kellene gyarapodnia a 
pontynak 1 kg rozsból, a takarmányban 
levő emészthető nyersfehérje alapján. 
(Feletettünk összesen 9210 kg rozsot, tehát 
a rozsból várható súlygyarapodás (9210.22 
dkg) 2026 kg. Ha ezt a mennyiséget le
vonjuk az összes hozamból (3320—2026) 
akkor megkapjuk a természetes hozam
ból származó súlygyarapodást: 1294 kg. 
— Ha itt is kivetítjük az 1 kát. holdra eső 
takarmányozási hozamot, úgy 289 kg- 
ot, természetes hozamként pedig 185 kg-ot 
kapunk. Ezzel a számítással azonban 
most már azt is ki lehet mutatni, hogy a 
természetes hozamból származó 1294 kg 
halsúly előállítására hány kg Daphnia- 
értékben kifejezett természetes táplálékot 
fogyasztott az állományunk. Tudjuk, 
hogy a táplálékként elfogyasztott Daph
nia súly gyarapodási értéke 13 dkg. Ha 
tehát a 1294 kg-ot osztjuk 13 dkg-mal, 
úgy megkapjuk Daphnia-ér'tékben a ter
mészetes hozamot. Ez pedig 9954 kg, 
azaz a pontynak ennyi súlyú Daphnia 
tápláló hatásával egyenlő értékű termé
szetes táplálékot kellett elfogyasztania. 
Ilyen mennyiségű Daphnia súlygyarapo
dási értékéből származik az 1294 kg-os 
természetes hozam. Kát. holdanként tehát 
a ponty elfogyasztott (9210:7) 1316 kg 
takarmányt és (9954:7) 1422 kg Daphnia- 
értékű természetes élelmet.

Mitterstiller József
Nagy az öröm, ha a tenyészanyag jól telel át

(Tölg felv.)
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AZ INFORMÁLÓKHOZ ÉS IN- 
FORMÁLTAKHOZ volna elöljáró
ban néhány szavunk. Rovatunk ösz- 
szeállításakor gyakran találkozunk 
szakmai vagy számszerűségi szem
pontból képtelen hírekkel. A napi- 
és időszaki lapok olvasóközönsége 
téves tájékoztatásának elkerülése 
céljából felkérjük a hírek forrásait 
és szerkesztőit, hogy nagyobb körül
tekintéssel végezzék az informálást, 
illetve a szerzett adatok közreadá
sát.

Egy-két példa: a Nyugati Végek 
egy tógazdaságáról szóló riportból: 
„Az augusztusi ívás nagyon jól si
került, 15—20 dekás pontyivadékunk 
van.” A kedves olvasó ebből, na
gyon tévesen azt képzeli, hogy két 
hónap alatt a pontyivadék ilyen 
csodálatos gyorsasággal növekszik. 
Kiváló eredmény, ha a májusban 
napvilágot látott halacskák ekkorá
ra nőnek 5*—6 hónap alatt. — Ke- 
csegetenyésztés tavakban. A kecse- 
ge csak folyókban szaporodik. — 
Angolnatenyésztés Magyarországon. 
Az angolna csak mély tengerben 
ívik. Karapancsán „különböző mű
tárgyakkal látták el és haletetőt 
kapott a régi tó . . . ” A „haletető” 
nem más, mint egy karó, amely jel
zi az állandó helyet, ahova a takar
mányt csónakról kézi lapáttal vagy 
billenő ládával atóba teszik. — Stb. 
stb.

*
„ RIZSTELEPEK, halastavak az 

egykori meddő sártenger helyén” 
címmel a Népszabadság (okt. 28.) a 
cserebökényi „Népszabadság” TSz 
nagyüzemű, ezer holdon épülő tó
gazdaságáról\, gabonatisztító üzemé
ről számol be.

*
A MAGYAR NEMZET (okt. 22.) 

az épülő víztárolók nyújtotta óriási 
horgászlehetőségeket érzékelteti: a 
rakacai víztárolóra az idén tizen- 
négyezren váltottak hörgászjegyet 
(szakszerűbben: területi engedélyt).

*
„PONTOS ÉRTÉKELÉST az idei 

fogásokról” olvassuk a Békés Me
gyei Népújságban (okt. 30.) „Az or
szágos halászati szakszervek éppen 
v Körösök horgászaitól várják a 
legpontosabb, részletes jelentéseket 
az idei halfogásokról.” (Tudomásunk 
szerint minden horgásztól ezt vár
ják.)

*
A KISALFÖLD (okt. 27.) közle

ménye: Salzburgban rendezték meg 
októberben az osztrák vízgazdálko
dási kongresszust, melyen a Fran
ciaországban újabban használt víz
tisztítási módszert is ismertették. 
Elektromos árammal a levegő oxi
génjéből ózont állítanak elő és az 
ózont, ezt az erős oxidáló anyagot 
engedik bele a tisztítandó vízbe. Az 
ózonizálás folytán kitűnő minőségű 
ivóvizet nyernek. Nálunk ugyanezt

a célt szolgálja a klórozás, aminek 
azonban kellemetlen íze és szaga 
van.

*
„A HAL ÉS A GÉP” a címe a 

Magyar Mezőgazdaság okt. 21-én 
megjelent cikkének, mely felsorolja 
a halgazdaságban ez idő szerint 
használatos gépeket: halkiemelő, 
iszaprobbantó, önetető, jégvágó mo
toros fűrész, oxigén dúsítás gabona
fúvóval, madárriasztó ágyú, nem
különben a rég ismert motoros nád
vágó kasza, mely gépek a munka
erő ellátottság gondjain vannak hi
vatva segíteni.

*
SZINTE HIHETETLEN nagyságú 

földalatti tó felfedezéséről ad hírta 
Népszava december 18.-iki száma. 
„A spanyol kormány geológiai hi
vatalának vezetője bejelentette, 
hogy a Spanyol-Szahara alatt 423 
méter mélységben 60 000 négyzetki
lométer kiterjedésű földalatti tavat 
találtak.”

*
„BIHARÚGRA1 ÚJDONSÁGOK

RÓL” tudósít a Békésmegyei Népúj
ság (nov. 19.) Ismeretes a gazdaság 
nagyszabású kacsatenyésztése. Az 
újdonság, hogy a keltetőgépeket 
csirke keltetéssel is hasznosítják, ez 
évben már 35—40 ezer húscsibét ne
velnek.

*
A MAGYAR NEMZET (dec. 13.) 

„Halász szakmunkásokat képeznek 
ki a Hortobágyon. A halastónál 26 
halász-tanuló kezdte meg három 
hónapos foglalkozását.

*
A VESZPRÉMI NAPLÓ (dec. 4.) 

és az Esti Hírlap (dec. 7.) a balatoni 
nagy fogásokat ismerteti. November 
30-án 228 mázsa volt a zsákmány. 
— A gardák újabban nem Tihany

körül, hanem a nyugati vizeken 
bandáznak. A fonyódi brigád 156 — 
a keszthelyi brigád pedig 135 mázsa 
gardát fogott egy nap alatt.

*
A NÉPSZABADSÁG december 

10-iki számában közli a fővárosia
kat és környékbelieket érdeklő hírt: 
a XXII. kerületben fekvő Háros szi
get pihenőpark lesz. A Margitszige
tet, Római partot és a többi kirán
dulóhelyet kitűnően mentesíti majd 
a jelenlegi zsúfoltságtól.

*
A BÉKÉSMEGYEI NÉPÚJSÁG 

(dec. 3.) írja, hogy folyamatosan 
biztosítják a halfogyasztók igényeit. 
(A híradásba becsúszott egy szak
mai hiba: „kissé hízásra hajlamos 
tükörpontyot” említ. Akár pikke
lyes, akár tükrös, zsíros akkor lesz 
a ponty, ha zsírtermelő takarmányt 
kap.)

*
UGYANCSAK A MAGYARNEM

ZET híradása (dec. 20) „Három va
gon kecskebékát exportáltak a Szol
noki Felszabadulás HTSz tagjai. A 
rizstelepek és öntözőcsatoimák kör
nyékén kövérre hízott fehérhúsú 
brekegők Svájcba és Franciaorsízág- 
ba utaztak kórházak megrendelé
sére.”

*
CSONGRÁDMEGYEI , HÍRLAP 

(dec. 1.) „Négy-öt kilós pontyokat 
dolgoznak fel a Szegedi Konzerv
gyárban. Egyedül itt készítenek ha
zánkban halászlé konzervet, a je
lenlegi szezonban 50 vagonnal.”

*
A FÖLDMŰVELŐ dec. 1-i száma 

a Szarvasi Kísérleti Halastavak 
eredményeiről tudósít: „ . . .  holdan
ként legalább száz kilóval több a 
halhúshozam azokban a tavakban, 
melyekben kacsák élnek. . . .  A szán
tóföldi termelésre állított — előző 
évben kacsákkal is népesített tófe
néken húsz százalékkal volt maga
sabb a kukoricatermés, mint a mel
lette levő, kacsa nélküli tavak lecsa
polt földjén.” P. N.
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A halászat helyzete a Szerb

A halászható vizek összes terü
lete a Szerb Sz. K.-ban:
természetes vizek

— a lföld i---------------- 59 181 ha
— hegyvidéki — — 2 000 ha
— nagy és kis víztá

rolók és tavak — 4 942 ha
halastavak

— pontyos — — — 3 276 ha
— pisztrángos — — 2,37 ha
összesen: 69 401,37 ha

ami a Magyar Népköztársaságban 
levő halászható vizek 52,5%-át 
teszi ki.

Az 1952—62. évi időszakban mind
ezeken a területeken az átlagos évi 
halfogás 3300 tonna volt, vagyis az 
összes jugoszláviai halfogás kb, 
33%-a.

A fogás összetételére jellemző, 
hogy a ponty előfordulása 45%, a 
többi minőségi halé (pisztráng, har
csa süllő, kecsege, csuka és compó) 
14,4%, és a kevésbé értékes halé 
40,6%.

*
A halászat mind jelentősebb he

lyet foglal el a Köztársaság gaz
dasági életében, ezért állandóan fej
lesztik.

Egyes tógazdaságokban Szerbiá
ban 1500—2000 kg/ha hozamokat 
értek el („Zivaca” , „Susek” , „Pan- 
csovai Rét”). Ugyanebben az idő
szakban a Horvát Sz. K.-ban nagy 
területeken értek el 2800 kg/ha ho
zamokat. Ez a fejlődés folyamatos, 
és reméljük, hogy még nagyobb 
eredmények születnek. A pisztrán
gos halastavakban a hozamok 10— 
12 vagon között ingadozik ha-on- 
ként, a Jugoszláviában elért rekord- 
eredmények 19,3 vagon/ha („Mo- 
raca” Crna Gorában). Ezek az ered
mények kísérleti területekről szár
maznak, de tény az, hogy a piszt
ráng tenyésztésben 10 vagon/ha fö
lötti hozamok is lehetségesek.

— A termelés növelésére a nyílt 
vizekben rendszeres akciókat foly
tatnak az árterületek halivadéká
nak megmentésére és az elszegé
nyedett vizek benépesítésére. Több 
árterületet (Pl. apatini terület, ko- 
vilji rét, Leget stb.) halrezervá
tummá minősítettek. Ezekre külön 
halászati szabályokat írnak elő, 
hogy védjék a halállományt. Külö
nös figyelmet fordítanak a sal- 
monida típusú nyílt vizekere. A se
bes-, kaliforniai és tavi pisztráng
ivadék tenyésztésére 7 objektum 
áll rendelkezésre. Ezekkel az intéz
kedésekkel növelni kívánják a ter
mészetes vizek hozamait, amelyek 
jelenleg:
— az alföldi vizekben — 22 kg ha
— a hegyvidéki vizekben 5 kg/ha

— A haltenyésztés beruházási 
terveiben nagyszámú pontyos és 
pisztrángos halastó létesítése szere
pel. A jelenlegi terület többszörö-

Egyszerű, de sok munkaerőt megtakarító eszköz a hálóhúzó csiga Jugoszláviában. 
Kisvasúti sínhez, fához, vagy vaskaróhoz rögzítik

(Tölg felv.)

A Szerb Szocialista Köztársaság 
^  északi része a Magyar Népköz- 

társaság területével határos. A Köz
társaság felöleli a Pannon-medence 
jugoszláv részét, és ennek alapján 
kifejezett a földrajzi hasonlatosság 
Magyarország területével. Ezenkí
vül hasonlítanak az éghajlat, a víz
rajz, a halászati tradíció, a halfa
jok elterjedtsége, a halastavak és 
más halászati objektumok létesí
tése tekintetében is. Ebből eredően 
a halászati problémák kölcsönös 
megismerése mindegyik ország szá
mára fontos.

A jelen közlemény szerzője a 
„Ribarstvo Jugoslavije” folyóirat
ban részletesen ismertette a halá
szat helyzetét a Magyar Népköz- 
társaságban. Ezúttal a Magyar Nép- 
köztársaság halászati köreivel kí

vánjuk rövid vonásokban megis
mertetni a halászat helyzetét a 
Szerb-Szocialista Köztársaságban.

*

Szerbiában a halászat mindenkor 
jelentős gazdasági ág volt. A nagy 
folyók szerteágazó hálózata a ha
talmas árterületekkel, néhány év
tizeddel ezelőtt ideális feltételeket 
nyújtott a tömeges halfogásra. Itt 
elsősorban a Duna, Száva, Tisza, 
Bega, Temes és más nagy folyók 
árterületeire gondolunk. A mező- 
gazdaság fejlesztésével azonban e 
folyók mentén kiterjedt hidrome- 
liorációs munkálatokat végeztek. 
Védőgátakkal és más intézkedések
kel sok tízezer hektárt védtek meg 
az elárasztástól és alakították át 
művelhető földdé. A két világhá
ború között például, csupán a Pan- 
csovai Réten kb. 30 000 ha-t ragad
tak el az árterületből. Ily módon 
a halászat nagy területeket Veszí
tett el, ahol az áradás idején a leg
megfelelőbb viszonyok alakultak ki 
az íváshoz, az ivadék és a felnőtt 
hal növekedéséhez. A megmaradt 
árterületek nem elegendők ahhoz, 
hogy biztosítsák a nyílt vizek hal- 
alapállományának a régihez hasonló 
utánpótlását.

Abból a célból, hogy legalább 
valamelyest pótolják a csökkent 
halhozamot, e század elején nagy 
halastavakat kezdtek építeni, első
sorban pontytermelésre (pl. „Ecka, 
,,Susek”, Zivaca” stb.)

Jön a háló a csiga segítségével

' A halászható vizek területét te
kintve a Szerb Köztársaság első 
helyen áll Jugoszláviában. Az ösz- 
szes halászható vizeknek kb. % ré
sze Szerbiában van. A nagy tavak 
területét tekintve a Macedón Sz. K. 
jóval előbb áll, a Horváth Sz. K. 
pedig nagy pontyos halastavakkal 
rendelkezik.
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sére növekszik. Az építkezésekkel a 
pontyos halgazdaságok területe Szer
biában rövid idő alatt eléri az 
ossz Jugoszláv halastavak jelenlegi 
mennyiségét. Az újonnan létesí
tendő halastavak területe a távlat
ban 8-szor nagyobb, mint az 1952— 
62 időszakban létesített összes ha
lastavak területe. Külön érdeklő
désre tart számot az új pisztrán- 
gosok építése, mégpedig a pontyos 
halastavaknál is nagyobb méretek
ben. Nagyszámú új víztárolónak, 
vízierőművek céljából történő épí
tése révén több ezer hektár új ha
lászható víz alakul ki (maga a 
gyerdápi víztároló kb 17 000 ha lesz). 
Az eddigi tapasztalatok pl. a Vla- 
sin víztárolónál (1300 ha), azt mu
tatták, hogy az ilyen objektumok 
gazdag halas vizekké alakíthatók.

Ez ideig több mikrotárolót léte
sítettek öntözés céljából, stb., szá
muk egyre növekszik. Ezek is a 
halnevelést fogják szolgálni, még
pedig félhalastavi módszer szerint. 
Egyeseken már kb. 1000 kg/ha 
pontyhozamot értek el.

Ugyancsak a benépesítés szükség
leteire központok létesítését kezdik 
meg, minőségi halak: ponty, ke- 
csege, harcsa, csuka ivadékainak 
előállítására. (Pl. a gyerpádi víztá
roló benépesítésének szükségletére 
kb. 170 ha-os központot építenek.)

Mindezeknek az intézkedéseknek 
az a végső céljuk, hogy kielégítsék 
a lakosság halfogyasztási szükség
letét, növeljék a húsalap összessé
gét, kiterjesszék az exportot és 
jobb feltételeket teremtsenek az 
idegenforgalomnak.

*

A halászható vizek többségét egy
idejűleg használják halászatra és 
horgászatra. Kivételek a pisztrángos 
és márnás jellegű vizek, ahol a 
nagyüzemi halászatnak nincs értel
me és ahol a halfogás ilyen módja 
veszélyt jelentene a halállományra; 
ezeken kizárólag sporthorgászat fo
lyik (az összes halászható vizeken 
kb. 23%-a.) A halászok száma Szer
biában kb. 600, a horgászoké 
30 000 fő.

Egy halászra a természetes vize
ken kb. 110 ha jut, egy horgászra 
pedig 2,3 ha. Az egy halászra jutó 
halfogás a természetes halászatban 
nyílt vizeken 1500—10 000 kg kö
zött mozog.

A szakosított gazdasági szerveze
tek száma, amelyek hosszabb időn 
át foglalkoztak halászattal: 18 (nem 
számítva a kisebb szövetkezeteket 
és más szervezeteket, amelyek ha
lászattal csak időnként foglalkoz
nak: általános földművesszövetke
zetek üzemegységei stb.). A termé
szetes halászatban az a cél, hogy 
csökkentik a kicsi, nem kifizetődő 
szervezetek számát és gazdaságilag 
erős halgazdaságokat létesítenek.

Nagy intézmények foglalkoznak 
a halászat fejlesztésének gyakorlati 
<és tudományos kérdéseivel.

tizemben a csiga
(Tölg felv.)

Két szakosított intézet működik, halastavak területének bővítésére.
Egyik Belgrádban, a másik Novi- 
Sad-on. Másik két intézet együtte
sen foglalkozik (Belgrádban és 
Pristanában) a vadászat és a halá
szat fejlesztésével, de a Mezőgaz
dasági Fakultás Belgrádban és Nö
vi- Sad-oh, az Állatorvosi Fakultás 
Belgrádban, valamint a Biológiai 
Intézet Belgrádban is végez ha
lászati kutatómunkát. Ezeknek az 
intézményeknek a gyakorlati és tu
dományos munkássága a követke
zőkben foglalható össze:

— A legkedvezőbb takarmányo
zási rendszerek tanulmányozása a 
pontyos és pisztrángos halastavak
ban (a brikett és pellett takarmá
nyok alkalmazása, stb.).

— A halászható vizek termelőké
pességének meghatározása.

— A nyílt vizek tömeges lehalá
szási lehetőségeinek és módszerei
nek tanulmányozása, valamint a 
legkiválóbb minőségű halfajok iva
dékainak tömeges előállítása.

— Új és korszerű módszerek al
kalmazása a technológiai folyamat
ban az egységnyi területről minél 
nagyobb hozamok elérése céljából 
(pl. az izraeli rendszer ,stb.).

— Feltételek tanulmányozása a

AZ UTÓBBI IDŐBEN egyre na
gyobb a bizonytalanság a „víztáro
zó” és a „víztároló” kifejezésekkel. 
Ezzel kapcsolatban le kell rögzíte
nünk, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémián történt megállapodás 
szerint mindkét kifejezés elfogad
ható. A „víztároló” alatt inkább a 
kisebb, mesterséges (beton stb.) me
dencéket, illetve tartályokat értjük, 
míg „víztározókénak a nagyobb 
földmedencéket nevezzük.

Tehát a normál, vagy emelt víz
szintű halastavak is ilyen kisebb 
(helyi) tározóknak tekinthetők, míg 
a tűzoltásra, vagy ipari víztartalé
kolásra szolgáló medencéket (pl. a 
víztornyok tartályait is) víztárolók
nak hívjuk.

— Intézkedések tanulmányozása és 
végrehajtása a halbetegségek elleni 
védelem céljából (antibiotikumok 
használata, stb.).

'■— A halászható vizek elszennye
ződésének ellenőrzése (kémiai—bio
lógiai és ichtiológiai kutatások).

— Uj nagy tavak és kis víztáro
lók használati hasznosításába vé
tele.

— Káderek kiképzése a halászat 
szükségleteire, valamint sok más 
probléma megoldása: a fogás tech
nikája, a halak szállítása, stb.

Ezekkel a feladatokkal 25, egye
temi végzettségű szakember foglal
kozik a Szerb. Sz. K-ban.

Djisalov Nikola

A csigán átforduló húzókötelet hat ember 
helyett egy ló vontatja. A halászok csak 

a csigára vigyáznak
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Oxigénhiány a telelőben
(Szakolczai felv.)

A z  elmúlt évben, a lehalászások ide- 
"  jén számos halgazdaságban ész

lelték a darakórt. E bántalmat ha
lász szakembereink már jól isme
rik, hiszen e lap hasábjain ismétel
ten foglalkoztunk vele. Az is átment 
a köztudatba, hogy ez a parazitás 
bántalom, ha elhatalmasodik a halon, 
életveszélyessé válik. Elhatalmasodá
sára pedig a hosszan tartó őszi enyhe 
idő, vagy a tavaszi felmelegedés na
gyon alkalmas. Mindenképpen szük
séges tehát, hogy e bántalmat meg
felelőképpen orvosolni tudjuk. E 
célra kezdetben a híg sóoldatok hete
ken át tartó alkalmazását (Kisállat- 
tenyésztés, 1961. 6. sz. 23. oldal), 
majd újabban a híg malachitzöld 
fürdő használatát javasoltuk (Halá
szat, 1962. 6. sz. 160 oldal).

Ilyen festéket hazánkban is állí
tanak elő (a szegedi Magfeldolgozó 
és Vegyészeti Vállalat), ezért e ké
szítmény külföldről való behozatalát 
egy ideig nem engedélyezték. A hazai 
gyártmányú malachitzöld azonban, 
amint arról 1960. őszén végzett vizs
gálatainkban meggyőződtünk, hala
inkra erősen mérgező hatású, és a

darakór elleni kezelésnél használatos 
hígításban biztosan elpusztítja azo
kat. Intézetünk kémiai osztálya kü
lön is foglalkozott e kérdéssel és 
megkísérelte a magyar készítmény 
ezen mérgező anyagát kimutatni, 
illetve kivonni. Kiderült azonban, 
hogy az anyag további tisztítása nem 
gazdaságos és a halgazdasági célra 
szükséges, alig néhány mázsa festék
pornál nem is kifizetődő.

1961-től számos külföldi, így len
gyel, csehszlovák, német, angol és 
francia malachitzöld készítményt 
állt módunkban kísérleti halakon ki
próbálni. Ezen halak kezelésére aján
lott töménységű malachitzöld oldat 
nem bizonyult mérgezőnek.

A baráti országok készítményei kö
zül legkönnyebben a lengyel gyárt
mányú malachitzöldhöz juthattunk, 
melyből az Anilinfesték és Vegyi- 
anyagforgalmi Vállalat (Budapest, 
V., Bécsi u. 2 sz.) már 1963-ban bi
zonyos mennyiséget bocsátott hal
gazdaságaink rendelkezésére. 1964- 
ben pedig már több mázsa festék
port biztosítottak maguknak a hal
gazdaságok. A felhasználásra kerülő, 
különböző gyártási számú malachit
zöld tételeket, intézetünkben előző
leg kísérleti halakon kipróbáltuk. 
Eddig még egyetlen olyan lengyel 
készítményt sem találtunk, mely a 
halakra, a kezelésre előírt tömény
ségben mérgező lett volna.

Mivel a bántalom a telelés során 
és különösen a tavaszi felmelegedés 
idején aggasztóan elterjedhet, szük
ségesnek tartom a Halászat olvasóit 
a malachitzöld használatával meg
ismertetni és néhány gyakorlati ta
nácsot adni.

1. A fürdőoldat elkészítése: A für
detés több napon át tart, tehát nem 
kádakban, hanem telelőmedencék
ben végezzük. Bár a szer olcsó, még
is egész tavak vagy nagyobb táro
lók vizébe a megfelelő töménység 
eléréséihez túl sok festékpor kellene, 
azért az itt megbetegedett haltétele
ket kezelés céljából telelőmedencébe 
kell áthalászni. A fürdető oldat el
készítéséhez ismernünk kell az egyes 
telelők vízmennyiségét köbméterek
ben. Ezt úgy számítjuk ki, hogy meg
mérjük a telelők hosszát és szélessé
gét. Ezek szorzata nagyjából (a ré

Tudnivalók a darakor ellen
zsű elhanyagolásával) a telelő alap
területe négyzetméterekben. Ha ezt 
a számot megszorozzuk a vízréteg 
magasságával, megkapjuk a tárolt 
vízmennyiséget m3-ben. A mellékelt 
táblázatból könnyen kiszámíthatjuk 
a felhasználáshoz szükséges festék
por mennyiségét. Megjegyezzük, hogy 
pontyok és harcsák kezelésére álta
lában a 0,4 mg/1 töménység vált be 
legjobban. Pl. 1500 m3-re ilyen tö
ménység eléréséhez táblázatunk sze
rint 600 g, vagyis 60 dkg festékpor 
szükséges. Megemlítem, hogy egy 
csapott leveseskanál festékpor kb. 
12—13 g, 1 deci pedig 65—70 g. Mér
leg híján kanállal, pohárral is ki
mérhetjük a kívánt mennyiséget. 
Bár halaink ennél töményebb olda
tot is kibírnak, nem ajánlatos a tö
ménységet emelni, mert ezzel nem 
tesszük gyorsabbá a paraziták pusz
tulását, csak több festékport hasz
nálunk el és halállományunkat tesz- 
szük ki esetleges veszélynek.

A festék kimérésénél óvatosan jár
junk el, mert a malachitzöld rend
kívül finom, könnyen szálló por. Be
lélegzése nem kívánatos, ezért a por 
kimérését mindig zárt helyen és le
hetőleg nedves kendővel bekötött or
ral végezzük. A festéket lehetőleg 
locsolókannába, vagy műanyagve
derbe mérjük, és a szükségesnek 
megfelelő kútvízzel hígítsuk. 10 liter 
vízben kb. 300 g festékpor oldódik 
fel teljesen és sötétzöld sűrű festék- 
törzsoldatot kapunk. Bár az oldal 
ilyen töménységben nehezen bomlik^ 
mégis a por kimérését és vízzel hí
gítását lehetőleg a felhasználás előtt 
közvetlenül végezzük.

A sűrű festékoldatot azután minél 
egyenletesebben kell a telelők vizébe 
juttatni és elkeverni. Legbiztosabb 
a már lezárt zsilipű telelőben csó
nakból, locsolókannával permetezni 
szét körbe evezve a telelőkben. A  
befagyott telelőknél a táplálóvízzel 
együtt lehet vékony sugárban becsor
gatni és a lecsapoló zsilipeket akkor 
zárjuk csak el, amikor a zöld festék 
már a kifolyóban megjelenik. Mivel 
vizsgálataink szerint a halak a fent 
említett optimális töménység akár 
tízszeresét fél, sőt akár egy óráig is 
komoly károsodás nélkül kibírják, 
a szer egyenletes elkeverődésére bő
ven jut idő.

Mennyi ideig és hányszor fürdes
sünk? A  fentiek szerint elkészített 
festékoldatban általában két teljes 
napig tartjuk halainkat. Természe
tesen a telelők befolyó- és lecsapoló' 
zsilipéit elzárjuk, mert különben az 
oldat hatástalanságig hígulna. Ta
pasztalatunk szerint hideg, téli idő
ben a lehűlt vízben ennyi idő alatt 
nem kell gondoskodni az oxigén pót
lásáról. Ha a halak pipálásából mé
gis oxigénhiányra következtetnénk, 
szivattyú segítségével kell a zöldre 
festett telelő vizét megmozgatni, 
akár egyik malachitzöldes telelőből 
a másikba, akár ugyanabba a me
dencébe visszapermetezve. A leve
gőztetés nem fokozza a szer bomlását

Táblázat a darakór elleni malachitzöldes gyógy fürdetéshez
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malachitzöldes fürdetésről

Tapasztalatcsere Dinnyésen
(Tölg felv.)

és mihdenképpen ajánlatos reá fel
készülni. E célra a cseh Paulát féle 
szélmotorok is előnyösen felhasz
nálhatók.

Már 48 óráig tartó behatás alatt 
a parazitatömlők fala erősen károso
dik, a legtöbb tok megreped és a 
csillós véglény belső tartalma kifo
lyik. Vizsgálataink szerint elsősorban 
a kopoltyú finom légzőhámján tapadó 
paraziták pusztulnak el, ami a halak 
megmentése szempontjából különö
sen fontos. Nem értünk egyet Schá- 
perclaus professzor azon állításával, 
hogy a kopoltyúkon tapadt darakór 
okozókat nem lehet malachitzöld ol
dattal eltávolítani. (Dtsch, Fisch. Ztg. 
1963. 10. 6. 183—184. p).

A paraziták maradéktalan elpusz
tításához azonban a kezelést aján
latos még kétszer megismételni, te
hát 3 X4 8  óráig fürdessünk. Ügy 
járjunk el, hogy az első 48 óra eltel
tével a lecsapoló zsilipeket megnyit
juk és a telelők zöldre festett vizét 
majdnem teljesen lecsapoljuk. Ami
kor a lecsapolás már majdnem tel
jesen megtörtént, a táplálózsilipeken 
keresztül tiszta vízzel feltöltjük a 
telelőket, majd frissen készített ma
lachitzöld törzsoldattal újból meg
festjük a medencék vizét. A festék
adag minden további kezelésnél is 
ugyanannyi, mint az elsőnél.

Több kollégám úgy fürdetett, hogy 
a kissé töményebbre készített mala
chitzöld (0,6 mg/1) 2 napi alkalma
zása után „ráfejelt” a fürdetőoldatra, 
0,2 mg/1 mennyiségű festékporral. 
A már említett példa szerint 1500 m3 
vízmennyiségre az első fürdőoldat el
készítéséhez 900 g, a „ráfejeléshez’, 
300 g festékport használtak fel, ahol 
friss táplálóvízzel csak korlátozott 
mértékben rendelkeznek, előtérbe 
kerülhet a gyógyfürdetés ilyenféle 
megoldása. Bár ez a módszer is az 
alkalmazók szerint kifogástalan volt 
a gyakorlatban, mégis fenntartással 
ajánljuk, mert a malachitzöld vizes

A. Z. FISCH. U. HILFSWISS. idei 
6/7-es száma közli Schaperclaus pro
fesszor tanulmányát, melynek tár
gya: a pontyok gyenge „ startkondi- 
dójának” befolyása a halak növeke
désére. A halakat darakór támadta 
meg, cm2-enként 10—15 nagy élős- 
dit lehetett megszámlálni. A megtá
madott kétnyaras pontyok gyarapo
dása alig a fele volt az egészséges 
kontrollhalakénak annak ellenére, 
hogy az elhullást százalék normális- 
nak mutatkozott. Érdekes megfigye
léseket is közöl a szerző a halak test
formájának megváltozásáról a rossz 
„startkondídó” hatására.

*
PERUBAN a halászok a legmoder
nebb módszerrel 1963-ban túlszár
nyalták termelésben a világhírű 
japán halászok eredményeit. A most 
közzé tett hivatalos jelentés szerint 
Peruban 1963-ban 6 901 300 tonna 
halat fogtak, míg Japánban „csak” 
6 697 800 tonnát. (AKAHATA)

oldatai bizonyos állás után enyhén 
mérgezővé válnak. Német szakembe
rek ugyanis megállapították, hogy az 
oldat erősebb átlevegőztetésével, a 
C02 csökkenés következtében, a lú
gosabb oldatban a zöldesszínű fes
tékbázis színtelen, egyben mérgező 
carbinol-formává alakul. Intézetünk
ben, laboratóriumi körülmények kö
zött mi is észleltük ezt a bomlási 
folyamatot. Azt találtuk, hogy a kü
lönben biztosan veszélytelen híg len
gyel malachitzöld oldat (0,4 mg/1) 
erősebb átlevegőztetés és 3—4 napi 
állás után a kísérleti halak egy ré
szét a kopoltyú hámjának kimará
sával súlyosan károsította, sőt elhul
lást is okozott. Természetesen üveg
akváriumokban más a helyzet, mint 
a telelőkben, földmedencékben, ahol 
a fenék- és oldalfalak vízszívó és 
főleg adszorbeáló (megkötő) hatása 
is bizonyára érvényesül. Kívánatos 
lenne e kérdést betonmedencében is 
megvizsgálni, mert a gyakorlatban 
bizonyára többször fel fog merülni 
a teljesen új fürdőoldatok készítése 
helyett a „ráfej elés” szükségessége.

Eddigi tapasztalataink szerint a 
3 X 48 órán át végzett fürdetés a 
többször említett töménységben (0,4 
mg/1) biztosan elpusztítja a darakór 
okozóját, a néhány órás, fiatal raj
zótól a teljesen kifejlett, már sza
bad szemmel látható egyedekig. E 
szer nemcsak a darakór okozóját 
pusztítja el, hanem kitűnően hat a 
halak egyéb külső élősködőire, így a 
Trichodinákra, Chilodonellákra is. 
A kopoltyúférgekre azonban, eddigi 
tapasztalataink szerint, nem fejt ki 
komolyabb károsító hatást.

Gyakorlati megfigyeléseink sze
rint a fürdetés sem az anyák ívá- 
sára, sem a hal húsának ízére, sza
gára sincs semmiféle hatással. Bár a 
kezelés végeztével a halak bőre és a 
leváló nyálka is halványzöld színű, 
ez azonban friss vízben néhány nap 
alatt teljesen eltűnik.

Készüljünk fel tehát a darakór le
küzdésére. Kísérjük éber figyelem
mel halaink egészségi állapotát. Ha 
a darakór megjelenésére a legkisebb 
gyanúnk volna, lássunk azonnal 
hozzá a fürdetéshez. A fertőzést a 
fejen, farokúszón, a háton, a kopol
tyúkon mutatkozó apró, a finom da
raszemekhez hasonló szürkésfehér 
parazita tömlők megjelenéséből is
merhetjük fel. Kívánatos, hogy nem
csak az állami halgazdaságok, ha
nem a HTSz-ek és a TSz-ek is biz
tosítsanak halgazdaságaik részére 
elegendő malachitzöld port. A szert, 
amint már említettem, az Anilin- 
festék és Vegyianyagforgalmi Válla
latnál lehet beszerezni, tudomásom 
szerint 105 Ft/kg-os áron. A szer te
hát rendkívül olcsó. Idejében tör
ténő alkalmazásával sok mázsa ha
lat menthetünk meg.

Dr. Buza László

Téli víz- és iszapvizsgálat
(Szakolczay felv.)
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Halaink életmódja visszatükröző
dik agyvelejük morfológiájában is. 
Dr. Bende Sándor 8 különböző ha
zai halfaj (sebes, illetve szivárva- 
nyos pisztráng, compó, Petényi
márna, ragadozó őn, ónos jász, fürge 
cselle és angolna) agyvelejének for
máját, az egyes részek egészhez vi
szonyított arányát vizsgálta. Ezt a 
munkát megelőzően az említett ku
tató már 18 hazai halfaj agyvelején 
végzett hasonló vizsgálatokat s 
mindezeknek az eredményeknek a 
halak életmódjával való párhu
zamba állítása útján megállapította, 
hogy az életmód a vele legszorosabb 
összefüggésben álló agyterületeket 
formálja, átalakítja. Ez az átalaku
lás lemérhető az agy velő külső ha
bitusában, térfogatának, nagyságá
nak, differenciáltságának módjában.

A fenti 8 halfajt az agyvelő vizs
gálata alapján 4 csoportba oszthat
juk: az első csoportba tartozó an
golna a nagy és differenciált szagló- 
tájék tekintetében jellemző s ez 
rendkívül jó szaglóképességével áll 
összefüggésben. Mivel az angolna 
fenékhal, élete nagy részét szaglás
sal irányított vándorlással tölti, 
szinte minden környezeti kapcsolata 
a szaglóingerek felvételén és érzetté 
alakításán keresztül zajlik le. Ezért 
érthető, hogy az agyvelő más érző 
központjai (pl. a látás központja) 
fejletlen.

A másik típust a compó agyveleje 
képezi, amely a pontyéhoz nagyon 
hasonlóan fejlett nyúltagyvelővel és
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differenciált előaggyal rendelkezik, 
ami a lomha, mindig a fenéken tur
káló, unalmas életmódot tükrözi.

A harmadik típust a pisztrángok 
és csellék agyveleje mutatja, ahol 
hiányzik avagy kevéssé differenciált 
a nyúltagyvelő jellegzetes gumó
szerű képződménye (tuberculum im- 
par), viszont rendkívül fejlett a 
mozgás irányító központja, a kisagy- 
velő és a látás központja is. Mindez 
a rendkívül ügyes, mozgékony, Ki
mondottan ragadozó életmód követ
kezményének tekinthető. Igen érde
kes megfigyelés, hogy ez utóbbi cso
portba tartozó ragadozó őn agyve
leje némi eltérést mutat a többitől, 
elütően fejlett szaglólebenyével. 
amely viszont a jó szaglásnak kö
vetkezménye. Ez az őn életében a 
társas élet velejárója. Ugyanez áll a 
fürge csellére is. A negyedik cso
portot a Petényi-márna agyveleje 
képezi, amelynél a mozgás, látás és 
szaglás központjainak megfelelő 
agyvelőrészek egyaránt jól fejlettek. 
Ezt a Petényi-márna fürge mozgása, 
ügyes úszása és talajtúró munkája 
magyarázza. A fent vázolt eredmé

nyek meggyőzően bizonyítják, hogy 
a látszólag elméleti kutatások, meg
felelő helyes irányban folytatva, 
mély összefüggések kiderítésével 
fontos megállapításokhoz vezethet
nek.

Széky Pál

JASUO SUEHIRO, a tokiói egyetem 
világhírű professzora hosszas kísér
letezés alapján megállapította, hogy 
a halak előre jelzik a földrengést. 
A halak viselkedése és a szeizmikus 
mozgások közötti összefüggések már 
azért is élénken foglalkoztatják a 
tudósokat, mert a víz alatti földren
gések nem csupán a halak halálát 
jelentik, hanem új kőolaj lelőhe
lyek kialakulását is. A szakértők 
hangsúlyozzák, hogy a japán pro
fesszor megállapításai lehetőséget 
adnak arra, hogy nemzetközi tudo
mányos összefogás esetén meg tud
ják figyelni a mélytengeri élőlények, 
különféle halak viselkedését, amely
ből következtetni lehet a közeledő 
veszélyre. így lehetővé válik időben 
értesíteni a veszélyeztetett terület 
lakosságát és megelőzhető a tömeg- 
szerencsétlenség.

(JAPAN TIMES) 
HONKONG híres halásznegyedében 
a legújabb hírek szerint az október 
1-én bekövetkezett talajsüllyedés 16 
halászkunyhót döntött romba. Több 
mint 120 ember vált hajléktalanná.

(LE MONDE)

Bálint József gépész, újításával, az Esox-motorral meghajtott jégvágó fűrésszel
(Tasnádi felv.)
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